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 The purpose of this research is to study the autistic children’s social skills by 
games and activities.  The subjects are a 3.2 year-old children with autism.All they were 
by a doctor from Chiangrai Rajprachanukroy.  They problem in social skills and is now a 
student in mainstream classroom at Demonstration of Rajabhat Chiangrai  University 
School.  The research method is Single Subject Design from A-B. Collecting data by  
Camera while the child  was interacting with others when games and activity was begin 
used. The Camera.  
  
 Finding: 
 A study on social skills of autistic children with autistic in early childhood by 
games and activities as follow. 
 1.  Autistic children playing together with friend social skills is good. 
 2.  Autistic children working together with friend social skills is good. 
 3.  Autistic children playing together with friend social skills is good. 
 4.  Autistic children playing together with friend social skills increased. 
 5.  Autistic children playing together with friend social skills increased. 
 6.  Autistic children playing together with friend social skills increased. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ออทิซึมเปนปญหาทางจิตเวชในวัยเด็ก  เปนภาวะที่มีความผิดปกตทิางพัฒนาการ 
อยางรุนแรงที่ตองการความรู  ประสบการณ  ความชวยเหลือจากบุคลากรหลายฝายอยาง
ตอเน่ือง  เพ่ือกระตุนใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่เหมาะสม  ลดพฤติกรรมไมพึงประสงค  
ทําใหเด็กออทิสติกสามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมได (เพ็ญแข ลิ่มศิลา.  2540: 357 – 
358) ลักษณะความผิดปกตทิางพัฒนาการที่สําคัญ  คือ  1) ความผิดปกติในการเขารวมสังคม 
(Impairment in Social Interactions)  2) ความผิดปกตดิานการสื่อความหมาย (Impairment in 
Communication)  3) การมีพฤติกรรม ความสนใจ และอิริยาบถซ้ําๆ (Restricted Behavior, 
Interests, and Activities) (วีนัส  ปทมภาสพงษ.  2543: 8) จากการศึกษาอัตราการเกิดภาวะ
ออทิสติกในโลก พบวา  มีประมาณ 20/10,000 คน  พบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง  4 เทา 
(วรรธก (นามแฝง) ; แมและเด็ก.  2546: 29) ในประเทศสหรฐัอเมริกานับจากป 1992 – 1998 
พบวาภาวะออทิซึมมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 200 เทา (Fombonne.  1999: 258) ซ่ึงอาการออทิซึมเปน 
1 ใน 4 ของโรคที่พบบอยเก่ียวกับปญหาในกระบวนการเรียนรู และยงัไมมีวิธีรักษาใหหายขาด 
(วรรธก (นามแฝง) ; แมและเด็ก.  2546: 29) 
 เน่ืองจากภาวะออทิซึม  ไมสามารถรักษาใหหายขาด  การรักษาจึงใชวิธีกระตุน
พัฒนาการ  การปรับพฤติกรรม  การใชดนตรีบําบัด ศลิปะบําบัด  อรรถบําบัด  เปนตน  เพ่ือ 
ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และสรางพฤติกรรมเหมาะสม (Richard.  2000: 5 – 9) ปญหา 
ที่สําคัญของเด็กออทิสติก คือ ปญหาดานความสัมพันธกับบคุคลรอบขาง ปญหาดานการเลน 
ปญหาดานภาษาพูดชากวาปกติ (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา.  2542: ออนไลน) ปญหาที่พบเหลานี้มี
ความเกี่ยวของกับปญหาดานการปรับตวัของเด็กออทิสติก  ปญหาดานการสรางความสัมพันธ
กับบุคลรอบขาง  การไมเขาใจกฎเกณฑทางสังคม  เม่ือการรับรู และความเขาใจทางสังคม 
เสียไป  จึงสงผลใหเด็กควบคุมอารมณของตนเองไมได (ดุสิต  ลิขณะพิชิตกุล.  2543: 118) ซ่ึง
ลักษณะดังกลาวสงผลกระทบตอการปรับตัวของเด็ก ทําใหเด็กออทิสติกมีปญหาในการการเลน 
การเขากลุมกบัเพ่ือน และการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน (ศรีเรือน  แกวกังวาล.  2543: 211) 
ลักษณะการสรางปฏิสัมพันธกับบคุคลอื่นของเด็กออทิสติก จะไมเปนธรรมชาติ  เปนไปใน
ลักษณะฝายเดียว  พฤติกรรมทางสังคมและความรูสึกไมสมวัย ไมใสใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตวั 
หรือบุคคลรอบขาง  การสื่ออารมณทางใบหนาทําไดในขอบเขตที่จํากัด และไมเหมาะสม  ไม
สอดคลองกับเหตุการณที่เกดิขึ้น (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา.  2545: 27) พฤตกิรรมที่เกิดขึน้เหลานี้ทําให
เด็กออทิสติกที่มีโอกาสเขาเรียนรวมกับเด็กปกติไมเปนที่ตองการหรือยอมรับของเพื่อน
เทาที่ควร หลกัสูตรสําหรับเด็กออทิสติก จึงไมควรเนนเฉพาะดานวิชาการ (ผดุง  อารยะวิญู.  
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2541: 162) สอดคลองกับแนวคิดของ ดารณี  อุทัยรัตนกิจ (2545: 29 – 33) วา  กิจกรรม 
การเรียนการสอนควรเนนในเรื่องการพัฒนาทักษะทางสังคม หากเด็กไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมก็จะชวยใหเด็กสามารถดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้ง แคนดี้ ลอวสนั 
(Candy Lawson.   2003: Online) ไดกลาววา  โรงเรียนไมใชสถานที่ที่สอนใหเด็กเขียน  อาน 
เพียงอยางเดียว  แตโรงเรยีนเปนสถานที่ที่ใหเด็กไดรวมทํากจิกรรม กับบุคคลอืน่ๆ สราง
ปฏิสัมพันธกบัเพ่ือนในหอง  ในโรงเรียน และใหเด็กไดปรับตวัเขากบับุคคลอ่ืน เปนที่ที่สามารถ
พัฒนาทักษะทางสังคมไดเปนอยางดี 
 การที่มนุษยจะดํารงชีวิตใหอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุขไดน้ัน  ทักษะทาง
สังคมถือวา  มีความจําเปนอยางมาก  เน่ืองจากมนุษยเปนสวนหนึ่งของสังคมมีความเปนอยู 
ที่ตองชวยเหลอื และเกี่ยวของซึ่งกันและกัน  ในวัยเด็กมนุษยจะตองการเพื่อน  ทั้งเพ่ือนเลน 
เพ่ือนเรียน และเพ่ือนรวมกจิกรรม  เม่ือโตเปนผูใหญกต็องการเพื่อนคูคิด และเพื่อนรวมงานที่ดี 
ดวยเหตทุี่มนุษยแตละคนมพ้ืีนฐานความรู  ความสามารถที่แตกตางกัน  จึงจําเปนที่ตองพ่ึงพา
อาศัย  ชวยเหลือกันและกนัอยูตลอดเวลา (กรมวิชาการ.  2543: 28) ทักษะทางสังคมของแตละ
บุคคลเริ่มตั้งแตสังคมเล็กๆ ในครอบครวัขยายออกไปเปนสังคมในหองเรียน  สังคมในโรงเรียน 
สังคมในอาชีพการงาน  จนถึงสังคมในชุมชน สังคมในประเทศและโลก  ทุกกลุมสังคมตองมีการ
ติดตอสัมพันธพ่ึงพาอาศัยกัน (ศรีกัลยา  พ่ึงแสงสี.  2539: 28) กอนที่จะเร่ิมเขาสูระบบโรงเรียน
เด็กทั่วไปจะไดรับการเตรียมความพรอม  การสรางเสริมประสบการณจากครอบครัวในทักษะ
ดานตางๆ  อาทิ  ทักษะทางภาษา  ทักษะทางสังคม  ทักษะในการทํางานเปนกลุม  ทักษะทาง
คณิตศาสตร ทักษะการสังเกต เปนตน  ทักษะเหลานี้เปนทักษะพื้นฐานในการนําไปสูการเรียนรู
และการแกปญหาตางๆ  รวมทั้งพัฒนาสุขภาพจิต  อารมณ  ความรูสึกที่ดีๆ  เม่ือเขาสูสังคม
โรงเรียนจะงายตอการปรับตัวเขากับเพ่ือน  ครู และสิ่งแวดลอมใหมๆ ที่เด็กจะไดพบเจอ 
โดยทั่วไป  เด็กปกติจะเรียนรูจากการฟง การสอน การแนะนํา  การเลียนแบบ  การสังเกต  สิ่ง
ตางๆ (วินัดดา  ปยะศิลป.  2537: 45 ; & Candy Lawson.  2003: Online)  แตเด็กออทิสติก  
ไมสามารถทําสิ่งเหลานี้ได เน่ืองจากมีความบกพรองทางดานการสื่อสาร และดานความสัมพันธ
กับผูอ่ืน ดังน้ันการพัฒนาความเขาใจทางสังคมในเด็กออทิสติกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยเริ่มสอน
จากทักษะทางสังคมพื้นฐาน  เชน  การสบตากบัคูสนทนา  การเลน  การรูจักสนทนากับผูอ่ืน 
การใชระดับนํ้าเสียง  การมีความตั้งใจฟง  การแสดงความยินดีกับผูอ่ืน  การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
เปนตน (Westwood.  1997: 77 – 78)  
 การเสริมสรางทักษะทางสงัคมใหเด็กออทิสติก น้ัน  สามารถทําไดหลายวธิี  อาทิ 
กิจกรรมดนตรี  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  วธิีเรื่องราวทางสังคม  แบบตวัอยาง  เพ่ือนคูหู  ศิลปะ 
เปนตน  ประพัฒน  ลักษณพิสุทธิ์ (2530: 14) ไดกลาววา  ในการจะพัฒนาทักษะทางสังคม
ใหกับเด็กๆ น้ัน การเลนเกมถือวาเปนกจิกรรมที่สามารถสรางมิตรภาพใหกับผูเลนไดงายที่สุด 
เพราะเด็กกับการเลนถือเปนสิ่งที่อยูคูกัน  การที่จะใหเด็กทํากิจกรรมใดดวยความสมัครใจ หรือ
กิจกรรมที่จะชวยใหเด็กมีความสามัคคี  ความรวมมือรวมใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และ 
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สามารถแสดงความสามารถของตนใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือน  สามารถสังเกตสิ่งเหลานี ้
ที่ซอนอยูภายในตวัเด็กไดจากการเลนเกม รวมถึงสามารถชวยใหเด็กที่ขี้อาย ตื่นกลัว ไดปรับตวั
เขากับกลุมเพ่ือนจากการเลนเกม สอดคลองกับ เปรมปรีด์ิ  นวลมณี (2536: 19 – 26) กลาววา 
เกมหรือการเลนจัดเปนกิจกรรมที่เด็กไดเลียนแบบจากตัวอยาง  รวมถึงเปนกิจกรรมที่เด็กได
เคลื่อนไหว และพัฒนาทักษะดานรางกาย อารมณ  สติปญญา  ความคิดสรางสรรค บุคลิกภาพ 
และสังคมจากการเลนเกมเปนกลุม หรือเปนคณะ พีระพงศ  บุญศิริ และ มาลี  สุรพงศ (2536: 2) 
กลาววา  การที่เด็กๆไดเลนอยางสนุกสนาน  นอกจากไดออกกําลังกายตอบสนองความตองการ
ทางการเคลื่อนไหวแลว  เด็กยังไดรับความเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด สามารถรูจัก
ปรับตวัเขากบักลุมไดอยางมีความสุข  อันเปนการสรางความสัมพันธอันดีและความเขาใจ
ระหวางเพื่อนๆ ดวย  รวมถึง มัทธนี  ตลุยาทร (2522: 63) ไดกลาววา  กิจกรรมเคลื่อนไหว 
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดรับความสนุกสนาน  กลาแสดงความคิด  อารมณและจินตนาการ
ของตนเอง  ทั้งยังชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษา และพัฒนาการทางดานสังคม  ความ
รวมมือในหมูคณะ  ชวยใหความสัมพันธระหวางครูกับเด็ก และเด็กกับเพ่ือนมากขึ้น 
 ดังน้ัน  จึงไดการพัฒนากิจกรรมการเคลือ่นไหวประกอบการเลนเกมขึ้น  แลวนําไปใช
กับเด็กออทิสติกในระดบัปฐมวัยแลว ทําการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับ
ปฐมวัย  จะทําใหทราบวา  เด็กออทิสติกในระดับปฐมวยัสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม  ในการ
เลนรวมกบัเพ่ือน  การปฏิบตัิตามขอตกลงของกลุม และการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมได
หรือไม 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดบัปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวยักอนและหลงั 
การสอนโดยใชกิจกรรมเคลือ่นไหวประกอบการเลนเกม 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาคนควาจะทําใหทราบผลการสอนทักษะทางสังคม   โดยใชกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  เพ่ือเปนแนวทางสําหรบัครูผูสอนและผูปกครอง  ในการ
นําไปใชสงเสริมทักษะทางสังคมในการเลน  การทํางานรวมกับผูอ่ืนของเด็กออทิสติก ในระดับ
ปฐมวัยตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบ Single Subject Design  รูปแบบ  A – B – A   
 1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนเด็กออทิสติก ทีมี่ความบกพรองดานทักษะ 
ทางสังคม  เรียนอยูในระดับชั้นบรบิาล 
  1.2  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษา คือ เด็กออทิสติกทีมี่ความบกพรองดานทักษะ
ทางสังคม  เพศชาย  1 คน  อายุ  3 ป  2 เดือน  เรียนอยูระดับชั้นบริบาล  ภาคเรยีนที่ 1  
ปการศึกษา 2549  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย  ตาํบลบานดู  อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย  เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
   เด็กออทิสติก  1 คนนี้  ไดรับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห  เม่ืออายุ  2 ป  7 เดือน  เขารับการบริการทางการแพทยที่โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห  เพ่ือรับการบําบัดฟนฟูในดานภาษา และการปรับพฤติกรรม 
ทุกวันเสาร  ขณะน้ีมีอายุ  3 ป  2 เดือน  กําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  ในระดับชั้นปฐมวัย  โดยเรียนรวมกับนักเรียนปกติเต็มเวลา  ไมมีครูการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียน  มีครูพ่ีเลี้ยงคอยใหความชวยเหลือ  ความสามารถปจจุบัน คือ  
    1) ดานภาษา  การพูดอยูในขั้นการเลนเสียง  เพ่ือแสดงอารมณพอใจ
หรือไมพอใจ พูดตามเหมือนเสียงสะทอน (Immediate Echolalia) ไดเปนบางครั้ง บอกความ
ตองการโดยการใชทาทาง  อาทิ  จับมือผูใหญ หรือชี้น้ิว  เพ่ือบอกความตองการ  ยกสิ่งของที่
ตองการมาใหผูอ่ืน นอกจากนี้  เด็กยังอาน - เขียนไมได  
    2) ดานการชวยเหลือตนเอง  สามารถชวยเหลือตนเองดานการขับถาย  
รับประทานอาหาร  เช็ดน้ํามูก  ลางมือ ไดดวยตนเอง  สวนการสวมใสเสื้อผา  รองเทา ยังตอง
ขอความชวยเหลือจากพี่เลี้ยง   
    3) ดานการฟงคําสั่ง  ปฏิบัติตามคําสั่งไดดี  เขาใจคําสั่ง  เชน  ปดประต ู
ใหหนอย  น่ังลง  ไปเช็ดน้ํามูก  ไปลางมือ  เปนตน 
    4) ดานสังคม ไมเลนรวมกับกลุมเพ่ือน  ในขณะที่เพ่ือนเลนรวมกัน  จะ
หลบไปนั่งเงียบๆ อยูตามมุมหอง  อยูกับพ่ีเลี้ยง หรือนอนกินนม 
 2.  กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  หมายถึง  การสอนทักษะทางสังคม 
ผานการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว  โดยการใชเกมที่สงเสริมใหเด็กรูจักการเลนรวมกบัเพ่ือน  การ
ทํางาน  รวมกับเพ่ือน  การรูจักสนทนากับผูอ่ืน  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการ
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม  ประกอบดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว  ประกอบการเลนเกม  
จํานวน  30 กิจกรรม  
 3.  ตัวแปรทีศ่ึกษา  คือ  ทักษะทางสังคม  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
ทักษะทางสงัคม  หมายถึง  ความสามารถของเด็กออทิสติกในระดบัปฐมวัย  ในการ 

เขาสังคมไดอยางมีความสุข  ดวยการเลนรวมกับเพ่ือน  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  การ
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม  ซ่ึงประกอบดวยทักษะ  ดังตอไปน้ี 
  1.  การเลนรวมกับเพ่ือน หมายถึง การที่เด็กแสดงปฏิกิริยาเขาไปนัง่เลนกับเพ่ือน         
น่ังขางๆ เพ่ือน หรือน่ังกับกลุมเพ่ือน โดยมรีะยะไมเกนิ  1 ชวงแขน 
  2.  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  หมายถึง  การที่เด็กแสดงความรับผิดชอบ
ในภาระ หนาที่ของตนอยางตั้งใจ  เชน  หยิบ  จับ  ชวยเหลือเพ่ือน  เพ่ือใหงานของกลุมบรรลุ
ตามเปาหมาย และประสบผลสําเร็จ 
  3.  การปฏิบตัิตามขอตกลงของกลุม  หมายถึง  การที่นักเรียนสามารถปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ  กติกา  ขอตกลงของกลุม  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการเลนรวมกบัเพ่ือนอยูในระดับดี  
 2.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยูในระดับดี  
 3.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมอยูในระดับดี  
 4. ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม ดานการเลนรวมกบัเพ่ือนสูงขึ้น 

การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว             
ประกอบการเลนเกม 

  
กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 

จํานวน  30 กิจกรรม 
 

 

ทักษะทางสงัคม 
 
 

1.  ดานการเลนรวมกับเพ่ือน 
2.  ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  
3.  ดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
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 5.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสูงขึ้น 
 6.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมสูงขึ้น 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการวิจัยการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวยัจากการจัดกิจกรรม 
เคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  นําเสนอ
ดังตอไปน้ี 
 1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับเด็กออทิสตกิ 
  1.1  ความหมายของเด็กออทิสติก 
  1.2  ระบาดวทิยา 
  1.3  สาเหตขุองการเกิดภาวะออทิซึม 
  1.4  ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก 
  1.5  การวินิจฉัย 
  1.6  การพยากรณโรค 
  1.7  ปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็กออทิสตกิ 
 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับทักษะทางสงัคม 
  2.1  ความหมายของทักษะทางสังคม 
  2.2  ความสําคัญของทักษะทางสังคม 
  2.3  พ้ืนฐานทักษะทางสังคม 
  2.4  วธิีฝกทักษะทางสังคม 
  2.5  ขั้นตอนการฝกทักษะทางสังคม 
  2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางสงัคม 
 3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับกิจกรรมเคลือ่นไหวประกอบการเลนเกม 
  3.1  ความหมายเกี่ยวกบักิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  3.2  ทฤษฎีการเลน 
  3.3  ประโยชนของการเลน 
  3.4  ประโยชนของเกม 
  3.5  คุณคาของเกม 
  3.6  หลักในการเลือกเกมมาใชในกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  3.7  หลักการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  3.8  วธิีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  3.9  วธิีเพ่ือความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 
  3.10 หลักในการประเมินผลกิจกรรม 
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 4.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับ Single Subject Design 
  4.1  ความหมายของการวิจัยแบบ Single Subject Design 
  4.2  ลักษณะเฉพาะของ Single Subject Design 
  4.3  หลักการควบคุม Single Subject Design 
  4.4  รูปแบบของ Single Subject Design แบบ A – B – A  
  4.5  ขอดีและขอจํากัดของ Single Subject Design 
  4.6  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเด็กออทิสติก 
 1.1  ความหมายของเด็กออทิสติก 
  นักการศึกษาแพทย และผูที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กออทิสติก ไดใหคําจํากัดความ 
และความหมายของเด็กออทิสติก  ดังตอไปนี้ 
  จัณทฑิตา  พฤกษานานนท (2544: 84) กลาววา  เด็กออทิสติก คือ  เด็กที่มีความ
ผิดปกติในดานการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ดานการใชภาษา แสดงพฤติกรรมซ้ําๆ หรือหมกมุน
กับสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยความผิดปกติเหลานี้เกดิขึ้นกอนอายุ 3 ป และเริ่มแสดงออกใหเห็นชัดเจน
เม่ือเด็กอายุมากขึ้น 
  เพ็ญแข  ลิ่มศลิา (2545: 15) กลาววา  เด็กออทิสติก คอื  เด็กที่มีภาวะของโรค 
ออทิซึม พบวา  มีความลาชาของพัฒนาการ คือ การมีปฏิสัมพันธทางสังคม  การสื่อความหมาย
และจินตนาการ  แสดงใหเห็นจากการมีพฤติกรรมที่ผดิปกติไปจากเด็กวัยเดียวกนั  เชน  อยูใน
โลกสวนตัวของตนเอง  ไมสามารถสื่อความหมายกับบุคคลรอบขาง  เลนกับใครไมเปน  แสดง
พฤติกรรมซ้ําๆ ทั้งการกระทําและความคิด 
  วินัดดา  ปยะศิลป (2537: 10) กลาววา  เด็กออทิสติก คือ  เด็กที่เปนโรคออทิซึม
ซ่ึงเปนโรคที่มีความผิดปกตทิางพัฒนาการ  มีความลาชาทางพัฒนาการทางภาษา มีการแยกตัว
จากสังคม  มีความผิดปกตขิองประสาทการรับรูทําใหมีการแปลผลขอมูลจากประสาทรับสัมผสั
ผิดพลาดไปจากปกติ  มีผลตอพัฒนาการทางการพูดและภาษา 
  ศูนยสุขวิทยาจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546: ออนไลน) กลาววา เด็กออทิสติก
คือ  เด็กที่มีความบกพรองในดานความสัมพันธตอบโตกับผูอ่ืน  ไมรับรูไมสนใจตอความรูสึก
ของคนอ่ืนแบบเด็กทั่วไป  มีปญหาดานความเขาใจในการใชภาษาทาทางและการพูด 
  สุรพงศ  อําพันวงษ (2542: ออนไลน) กลาววา  เด็กออทิสติก จะมีกลุมอาการ 
ที่แสดงใหเห็นวา  มีความผิดปกติทางพฤติกรรม หรือมีความลาชาในดานพัฒนาการทางสังคม 
การสื่อความหมาย  การพูด  การใชภาษา  จินตนาการ  มีพฤติกรรมซ้ําๆ ทั้งการกระทํา และ
ความคิด  อาการจะปรากฏใหเห็นได ตั้งแตในขวบปแรก  พบไดในเด็กทั่วโลกโดยไมจํากัด
พ้ืนฐานทางสงัคม  
  กระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา (ศรเีรือน  แกวกังวาล.  2543: 211 ;  
อางอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา.  1991) ใหคํานิยามของเด็กออทิสติกวา  เปน
เด็กที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานการสื่อสารดวยภาษา  ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน 
สามารถสังเกตเห็นอาการไดชัดเจนตั้งแตกอนอายุ  3 ป  
  สมาคมจิตแพทยอเมริกา (American Psychitric Association.  1996: 66)  
กลาววา  เด็กออทิสติก มีลักษณะของความบกพรองของพัฒนาการ  3 ดาน คือ ดานปฏิสัมพันธ
ทางสังคม  การสื่อความหมาย และการมีพฤติกรรมซ้าํๆ  ความผิดปกติจะแตกตางกัน  ตาม
ลักษณะของเด็กแตละคน 
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  สมาคมเด็กออทิสติกสหรัฐอเมริกา (ผดุง  อารยะวิญ.ู  2541: 152 ; อางอิงจาก 
Pitro; & Freeman.  1978) ใหความหมายของเด็กออทิสติก วา  มีลักษณะเดน  5 ประการ  คือ 
   1.  พัฒนาการลาชาหรือมีพัฒนาการไปในทางถดถอย 
   2.  แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมในลักษณะแปลกๆ หลีกเลี่ยงการ
มองหนา  มีปฏิกิริยาตอบโตตอเสียงที่ไดยิน  มีการรับรูดานการสัมผัสหรือความเจ็บปวดใน
ลักษณะที่มากหรือนอยเกินไป หรือไมแสดงปฏิกริิยาตอบโตใดๆ ตอสิ่งเราที่กลาวแลว 
   3.  แสดงอาการสนใจตอตนเองหรือกระตุนตนเอง  โดยไมใหความสนใจตอ 
สิ่งรอบตัว 
   4.  มีปญหาการพูดและภาษา 
   5.  ไมสามารถแสดงปฏิกิริยาโตตอบผูคน  สิ่งของหรือเหตุการณตางๆ 
  วิง และ โกลด (Wing; & Gould.  1979: unpaged ; อางอิงจาก Cumine.  2000: 2) 
กลาววา  เด็กออทิสติกวามีลักษณะของความบกพรอง  3 ดาน  คือ  มีความบกพรอง  ในการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคม  มีความบกพรองดานการสื่อสาร  มีความบกพรองพฤติกรรม  อารมณ และ
จินตนาการ 
  คิว (Quill.  2000: preface) กลาววา  เด็กออทิสติก คอื  เด็กที่มีภาวะ ออทิสซึม 
มีความบกพรอง  3 ดาน  คือ  มีความบกพรองทางดานสังคม  มีความบกพรองดานการสื่อสาร 
มีความบกพรองดานพฤติกรรมอารมณ 
  จากคําจํากัดความและความหมายของเด็กออทิสติก  สรุปไดวา  เด็กออทิสติก 
หมายถึง  เด็กที่มีความบกพรองของพัฒนาการหลายดาน คือ  ความสัมพันธทางสังคม  การ
สื่อสาร  การจินตนาการ  การเลน  การแสดงพฤติกรรม และความสนใจอยูในวงจํากัด  ไมชอบ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมใหมๆ   
 1.2  อัตราการเกิดออทิซมึ 
  เพ็ญแข  ลิ่มศลิา (2545: 20) กลาววา  พบสัดสวนของการเกิดโรคออทิซึม  
1 : 2,000  ซ่ึงหมายถึง  ในจํานวนเด็ก  2,000 คน  จะพบออทิสติก  1 คน  พบในเพศชาย
มากกวาเพศหญิงในอัตราสวน  เด็กชาย : เด็กหญิง  =  4 – 5 : 1 
  สันติภาพ  ไชยวงศเกยีรติ (2546: ออนไลน) กลาววา  พบสัดสวนของการเกิด
ออทิซึม 4 - 5  ใน  10,000 คน และพบในเด็กชายมากกวาเด็กหญงิ  4 เทา  รวมทั้งยังพบใน
เด็กทุกประเทศทุกฐานะทางสังคม 
  ศูนยสุขวิทยาจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546: ออนไลน) กลาววา  พบสัดสวน
ของการเกิด ออทิซึม 5 : 10,000  ในประชากรปกต ิ
  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (2546: 10) กลาววา  สัดสวนของการเกิด
ออทิซึม พบไดประมาณ  4 : 1,000  ของเด็กทั่วไป  พบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง  ใน
อัตราสวน   เด็กชาย : เด็กหญิง = 4 – 5  : 1 



 11

  สมาคมจิตแพทยอเมริกา (America Psychiatric Association.  1996: 68 – 69) 
อธิบายวา  พบสัดสวนของการเกิดออทิซึม 2 – 5  : 10,000 และพบในเด็กชายมากกวา
เด็กหญิง  โดยมีอัตราสวน  เด็กชาย : เด็กหญิง = 4 – 5 : 1 
  ดูแรนด และ บารโลว (Durand; & Barlow.  1997: 448) กลาววา  พบวา  ในคน 
10,000 คน  อาจเปนออทิซึม  ไดประมาณ  2 – 5 คน    
  คูมายด (Cumine.  2000: 3) กลาววา พบวา  ในเด็ก 10,000  คน  อาจเปนเด็ก
ออทิสติกได  5 – 91 คน  สอดคลองกับการศึกษาของ สมาคมออทิสติกแหงชาต ิ(The National 
Autistic Society.  1997 ; อางอิงจาก Cumine.  2000: 3) กลาววา  ในเด็ก 10,000 คน พบเด็ก
ออทิสติก  91 คน 
  คิอาเดลลา และ มาแมลล (Ciadelle; & Mamelle.  1989: 2 – 3) พบวา  การเกิด
ออทิซึม พบในเด็กชายมากกวาเด็กหญงิ  ในอัตรา  2 : 1  
  จากผลการวิจัย  พบสัดสวนของการเกิดออทิซึม  ไดใกลเคียงกัน   ซ่ึงจะพบใน
เด็กชายมากกวาเด็กหญิง  4 เทา  ซ่ึงสามารถพบอัตราการเกิดออทิซึมได   ในทกุประเทศ  
ทุกเชื้อชาติ  ทกุฐานะ  
 1.3  สาเหตุของการเกิดภาวะออทิซึม 
  ในวงการแพทยไดทําศึกษาถึงสาเหตุทีท่าํใหเกิดภาวะออทิซึม  แตจากการศึกษา 
ก็ยังไมทราบถึงสาเหตุทีท่าํใหเกิดภาวะออทิซึม อยางชัดเจน  แตมีขอมูลจํานวนมากที่บงชี ้ ถึง
สาเหต ุ อาทิ 
  1.  สาเหตุทางพันธุกรรม  มีหลักฐานแสดงวา  การเกิดภาวะออทิซึม  มีสวน
เกี่ยวของทางกรรมพันธุ (Jordan.  1999: 57) มีการคนพบวา  ครอบครัวที่มีลูกคนหนึ่ง เปน
ออทิซึมแลว  ลูกคนอื่นๆ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเปนออทิซึมไดรอยละ 3 – 5 (Durand; & Barlow. 
1997: 451) และจากการศึกษากับคูแฝดทีมี่อาการ ออทิสซึม พบวา  ในคูแฝดที่มาจากไข 
ใบเดียวกัน (Monogygotic Twin) หากเด็กคนหนึ่งเปนออทิซึม คูแฝดอีกคนจะมีโอกาสเปน 
ออทิสติกดวยถึงรอยละ 40 มากกวาคูแฝดที่เกิดจากไขคนละใบ (Dizygotic Twin) ซ่ึงจะมีโอกาส
เปนเพียงรอยละ 10 เทานั้น (ชาตรี  วิฑูรชาติ.  2546: ออนไลน ; สุทัศน  ยกสาน.  2546: 
ออนไลน ; และ สันติภาพ  ไชยวงศเกียรติ.  2546: ออนไลน) อัตราสวนของออทิซึมในพี่นอง
ทองเดียวกันพบถึง 1 ใน 50 สวนในเด็กทั่วไปจะพบในอัตราสวน 1 ตอ 2500 (เพ็ญแข  ลิ่มศลิา. 
2545: 21) 
  2.  ปญหาแทรกซอนระหวางการตั้งครรภและการคลอด (Cumine; et al.  2000: 3) 
พบวา  มารดาของเด็กออทิสติก  มีประวัติของอาการแทรกซอนในระหวางตั้งครรภ และการคลอด
มากกวารอยละ 50 (สันติภาพ  ไชยวงศเกยีรติ.  2546: ออนไลน ; & Hardy; et al.  2002: 11 ; 
citing  Wing.  1996: 78) ในขณะตั้งครรภมารดาเจ็บปวยเปนโรคบางชนิด เชน โรคหัดเยอรมัน  
เด็กที่เปนโรคทิวเบอรรัสเคอรโรสีส ตั้งแตกําเนิด  การที่มารดาไดรับสารตะกัว่ในขณะตั้งครรภ  
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การทําคลอดที่ไมถูกตอง  เด็กขาดออกซิเจนขณะคลอด  การเจ็บปวยภายหลังการคลอด ก็เปน
ปจจัยเสี่ยงทีพ่บไดในประวัตขิองเด็กที่เปนออทิสติก (เพ็ญแข  ลิ่มศลิา.  2545: 20 – 21)  
  3.  ความผิดปกติในการทาํหนาที่ของสมอง (Nurcombe; et al.  2000: 547 ;  
Hardy; et al.  2002: 11 ; citing  Wing.  1996: 78 ; และ มูลนิธเิด็ก.  2546: ออนไลน) คนพบ
หลักฐานหลายอยางที่แสดงวา  เด็กออทิสติก  มีความผิดปกติทางหนาที่ของสมอง (Shaner. 
2000: 44 ; &  Autism Society of American.  2003: Online) เชน  เด็กออทิสติก รอยละ  
25 – 30  จะมีอาการของโรคลมชกัในระยะเริ่มเขาวัยรุน  จากการตรวจคลื่นสมองดวยไฟฟา 
ในเด็กออทิสติก พบวา  มีความผิดปกตขิองคลื่นสมองแบบไมเฉพาะเจาะจง (Non-specific) 
มากกวาเด็กทัว่ไป (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา.  2542: ออนไลน ; และ ชาตรี  วิฑูรชาติ.  2546: ออนไลน) 
จากการทํา MRI (Magnetic Resonance Imaging) พบวา  ขนาดของสมองโตกวาเด็กทั่วไป มี
ความผิดปกตใินบริเวณสมองสวนหนา (The Frontal Lope) ซ่ึงทําหนาที่แกปญหา การวางแผน 
การเขาใจพฤติกรรมของบคุคล ควบคุมการพูด (Granger.  2000: online) โดยความผิดปกติ
เกิดขึ้นในสมองบรเิวณ Occipital Lope บริเวณ Parietal Lope (ทําหนาที่การไดยิน  การพูด  
การสื่อสาร) และ Temporal Lope (ทําหนาที่ควบคุมความจํา  การจดจําหนาของบุคคล  การ
แสดงออกทางสีหนาอารมณ) ซ่ึงสมองสวน Temporal Lope มีความสําคัญมาก ในคนที่สมอง 
สวนนี้ถูกทําลายจะแสดงพฤติกรรมคลายออทิซึม (Kaplan; & Sadock.  1998: 1183) (Granger.  
2000: online) สมองของผูปวยออทิซึมแตกตางจากคนทั่วไป คือ  
   3.1  เยื่อหุมสมองสมองสวนหนา (Frontal Lope) และสมองดานขางกะโหลก  
(Parietal Lope) จะทํางานชากวาคนทัว่ไป ซ่ึงเปนบริเวณสมองที่มีความสําคัญตอการวางแผน
และแกปญหา รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลใหมๆ เขามา และปรับเอาความจําเกาๆ ที่ไมไดใช
ออกไป  ผลจากการทดลองกับผูปวยออทสิติกวยัผูใหญ ใหคอยตามไปแตะดวงไฟที่สวางวาบ
ขึ้นมาพบวาไมสามารถทําได แสดงวาสมองมีปญหาในการปรับและบรรจุขอมูลใหมๆ เขาไปใน
หนวยความจํา หรือไมสามารถนําขอมูลออกมาใชไดทันทวงที (พลอยแกมเพชร.  2545:
ออนไลน)  
   3.2  จากการผาตรวจเนื้อเยื่อสมองของผูปวยออทิสตกิที่เสียชวีิตแลว  ตั้งแต
อายุ  5 – 74 ป พบวา  เซลลของอะมิกดาลา (Amygdala) และ ฮิปโปแคมพัส (Hippocampus) 
ซ่ึงทําหนาที่ควบคุมดานความจํา  อารมณ  การเรียนรูและแรงจูงใจ  ความผิดปกติที่พบ คือ 
ลักษณะของเซลลในบริเวณน้ีมีขนาดเล็กมาก  มีจํานวนเซลลมากกวาคนปกติจนมองเห็นเบียด
กันหนาแนน  ลักษณะเหมือนยังไมโตเต็มที่ (พลอยแกมเพชร.  2545: ออนไลน ; ศรีเรือน   
แกวกังวาล.  2543: 212 ; & Ozonoff; et al.  2002: 58) 
   3.3  เซลลเพอรคินจ (Purkinje Cell) ตั้งชื่อตามแพทยที่คนพบเซลลชนิดนี้  
ซ่ึงเปนเซลลสมองสวนลางที่สําคัญมีจํานวนนอยกวาปกต ิ สมองสวนลาง (Cerebellum) เปน
ศูนยกลางการคิดคํานวณ (Bauman; & Kemper.  1994 ; citing  Jordan.  2000: 55) และเซลล
เพอรคินจ เปนองคประกอบสําคัญในระบบการถายโอนขอมูลของสมองสวนนี้  ถาไมมีสมอง
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สวนนี้ Cerebellum ก็ไมสามารถรับขอมูลภายนอก  คํานวณและตีความขอมูล  แลวเตรียมให
สมองสวนอ่ืนๆ โตตอบขอมูล หรือสถานการณที่เขามานั้นไดอยางถูกตอง (พลอยแกมเพชร.
2545: ออนไลน)  
  4.  มีความผิดปกติของการสื่อสารของขอมูลในสมอง (Neural Communication) 
ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับความผิดปกติของเมตาบอลิซึมหรือการทําหนาที่ของสารสื่อประสาท 
(Neurotransmitter) มีหนาที่ควบคุมการหลับและตื่นสารสื่อประสาท  ไดแก  ซีโรโตนิน 
(Serotonin Catecolamine), Endophin fraction, โดปามีน เปนผลใหมีพฤติกรรมอยูไมน่ิง  
ไมอยูกับที่  กระสับกระสาย (สันติภาพ  ไชยวงศเกียรต.ิ  2546: ออนไลน) (ชาตร ี วิฑูรชาติ. 
2546: ออนไลน) (อรัญญา  บุญยศิริกลุ.  2546: ออนไลน) มีความเปนไปไดวา Neural ที่ทํา
หนาที่เปนสะพานเชื่อมโยงสมองกับสวนอ่ืนๆ มีลักษณะโตผิดปรกติ ทําใหขอมูลที่วิ่งอยูในสมอง
มีเน้ือที่วิ่งมาก  เม่ือขอมูลมีเขามามากเกินไป (Overload) ก็ไปสรางความเสียหายใหกับเซลล
เพอรคินจ (นิตยสารไทม.  2002, 6 May)  
  5.  มีความผิดปกติในระบบภูมิคุมกันในเด็กออทิสติก  เน่ืองจากระบบภูมิตานทาน
กลับไปทําลายระบบประสาทของตนเอง (Autoimmune Disorders) (เพ็ญแข ลิ่มศลิา.  2545: 
21) 
  6.  สาเหตุของภาวะจิตใจ แนวคิดนี้เชื่อวา  ภาวะออทิซึมในเด็ก  เกิดจาก
ความสัมพันธทางลบในครอบครัว  เด็กใชกลไกปองกันตัวแบบหลบไปอยูในโลกของตนเอง  
เพ่ือหลีกเลี่ยงความรูสึกกดดัน และการปฏิเสธของพอแมผูปกครอง (ศรีเรือน  แกวกังวาล.  
2545: 209) 
  7.  สาเหตุจากวัคซีนปองกนัโรคหดั-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ซ่ึงใหฉีดเม่ือเด็ก
อายุ 15 เดือน  ผูปกครองเด็กออทิสติกหลายๆ คน ใหทัศนะที่ตรงกนัวา เม่ือลูกๆ ของเขาไดรับ
วัคซีนนี ้มีอาการที่ผิดปกตไิปจากเดิม (ออน (นามแฝง); แมและเด็ก.  2546: 46 – 47 ; และ 
พลอยแกมเพชร.  2545: ออนไลน)  แตจากการทําวิจัยขอมูลยอนหลงัของ เพลทอรา (Peltora) 
และคณะ ไมพบความผิดปกติของเด็กทีส่ัมพันธกับวคัซีนแตอยางใด  แตผลดังกลาวไมไดทําให
หลายๆ ฝายหายคลางแคลงใจ  จึงไดทําการวิจัย  เพ่ือหาผลขางเคยีงของวัคซีน MMR ตอไป 
(ประสงค  พฤกษานานนท.  2546: 86 – 87) 
  การเกิดออทิซึมน้ัน  ขณะนี้ ยังไมพบหลักฐานยืนยันสาเหตุที่แนชดัวา  เกิดจาก
สาเหตุใด  มีความเชื่อวา  เกิดจากความผิดปกติในระบบสมอง ที่เปนปจจัยทําใหเด็กออทิสติก 
มีความบกพรองทางพัฒนาการดานตางๆ และการศึกษาหาสาเหตุของการเกิดภาวะออทิสติก 
ก็ยังมีการศึกษาตอไป  เพ่ือใหสามารถสรุปไดอยางแนชัดวา  สาเหตทุี่ทําใหเกิดภาวะออทิซึม
น้ันคือ  ปจจัยใด 
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ภาพประกอบ 1  รูปภาพสวนประกอบของสมอง  
ที่มา : AllRefer.  2006 ; และ วิทย  เที่ยงบูรณธรรม.  2536 
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ภาพประกอบ 2  ความผิดปกติทางสมองของเด็กออทิสติก 
ที่มา : National Institute of Mental Health.  2006 
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 1.4  ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก 
  เด็กออทิสติกมีลักษณะที่แตกตางจากเดก็ปกติอยางมาก  ความผิดปกต ิ มีความ
แตกตางกันไป  ตามระดับความรุนแรงของแตละบคุคล  ดารารัตน  สัตตวัชราเวช  (2542: 
ออนไลน) สันติภาพ  ไชยวงศเกียรติ (2546: ออนไลน) กลุมงานจิตเวชโรงพยาบาลลําปาง 
(2545: ออนไลน) จัณทฑิตา พฤกษานานนท (2546: 84 – 85) ไดกลาวถึง  ลักษณะอาการของ
เด็กออทิสติกไว  3 ดาน  ดังน้ี 
  1.  การสูญเสยีดานสังคม  เชน 
   -  พฤติกรรมเฉยเมย  ไมสนใจใคร  
   -  ไมสบตา ไมคอยมีการยิ้ม หรือสงเสียงทักทาย 
   -  กระทําตอบคุคล หรือ สิ่งมีชีวิตอ่ืนคลายสิ่งของ 
   -  ไมสามารถมีปฏิกิริยาตอสัมพันธภาพของบุคคล  เชน  ถากอดเด็ก  เด็กจะ
กอดตอบไมเปน 
   -  ไมรูรอน รูหนาว ไมรูจักชวยตนเองจากอันตรายตางๆ  เชน  เด็กถูกมดกัด
เต็มเทา  แตทาํตัวเหมือนไมรูสึกเลย 
   -  ไมสามารถลอกเลียนแบบการกระทําของคนอื่นได 
   -  เลนกับใครไมเปน 
   -  พอใจกับการอยูเงียบๆ คนเดียว 
  2.  การสูญเสียดานการสื่อความหมาย (ทั้งคําพูด และไมใชคําพูด) 
   -  ไมสนใจที่จะมีเพ่ือน ไมสามารถผูกมิตรกับใครได  ไมสนใจใคร เหมือนอยู
ในโลกของตนเอง ไมสามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมาย  เชน  ไมแสดงสีหนาวา  โกรธ  
ยิ้ม หัวเราะ  ไมสบตา 
   -  เลนแบบจินตนาการไมเปน  เชน  เลนขายของ  เลนตุกตา 
   -  มีความผิดปกติชัดเจนในการเปลงเสยีงพูด เชน พูดเสียงระดับเดียวกัน
ตลอด (Monotone) หรือ ทาํเสียงสูงต่ําคลายดนตร ี
   -  มีความผิดปกติในรูปแบบและเนื้อหาการพูด  ชอบพูดซ้ําซากวกวนไปมา 
พูดเลียนแบบ หรือพูดภาษาตนเอง  ฟงไมเปนภาษาคน 
   -  มักไมพูดกับใครไดนาน จะพูดในเรื่องที่ตนสนใจบางคนอาจทองหนังสือที่
เรียนมาใหฟงทั้งเลมไดโดยไมสนใจวาใครจะฟงหรือไม  จนอาจคิดวา  เปนเด็กอัจฉริยะ 
   -  เด็กจะพูดทวนคําถามแทนที่จะตอบคําถาม เชน เม่ือมีคนถามเด็กวาจะเอา
ขนมไหม เด็กจะพูดวา “เอาไหม  เอาไหม” แทนที่จะตอบวา “เอา” หรือ “ไมเอา” 
  3.  มีการกระทําและความสนใจซ้ําซาก 
   -  ชอบเคลื่อนไหวรางกายซ้ําๆ 
   -  หมกมุน หรือ สนใจสวนหนึ่งสวนใดของสิ่งของ 
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   -  แสดงความคับของใจอยางมากถามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว 
เชน  จะชอบกินอาหารซ้ําซาก  ชอบจัดของใหวางอยางเดิมๆ 
   -  ทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เคยทําประจํา โดยตองมีรายละเอียดเหมือนเดิม  เชน  
เดินซื้อของในหางตองเดินซ้ําทางเกาเสมอและอาการเหลานี้ตองปรากฏกอนอายุ 30 – 36 เดือน 
  สมาคมจิตแพทยเด็กแหงอมเริกา (America Psychiatric Association.  1994) ได
อธิบายลักษณะอาการของบุคคลออทิสติก จากการตรวจ โดยใชเครื่องมือ The Diagnosis and 
Statistical Manual.  4th Edition.  1994 (DSM IV) ดังน้ี 
   1.  ความบกพรองทางปฏิสัมพันธสังคม เด็กมีความบกพรองในการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกบัสิ่งแวดลอม  เชน  ไมมองสบตา  ไมมีการแสดงออกทางสีหนา 
กิริยาทาทาง  จึงไมมีความสามารถที่จะผกูสัมพันธกับใคร  เลนกับเพ่ือนไมเปน  ไมสนใจที่จะ
ทํางานรวมกับใคร  มักจะอยูในโลกของตัวเอง  
   2.  ความบกพรองทางการสื่อสาร เปนความบกพรองทั้งดานการใชภาษา 
ความเขาใจภาษา  การสื่อสาร และสื่อความหมายดานการใชภาษา  เด็กจะมีความลาชาทาง
ภาษาและการพูดในหลายระดับ  ตั้งแตไมสามารถพูดสื่อความหมายไดเลย หรือบางคนพูดได 
แตไมสามารถสนทนาโตตอบกับผูอ่ืนไดอยางเขาใจ และเหมาะสม  บางคนจะมีลักษณะการพูด
แบบเสียงสะทอน หรือการพูดเลียนแบบ ทวนคําพูด หรือบางคนพูดซ้ําแตในเรื่องที่ตนเองสนใจ 
การใชภาษาพูดมักจะสลับ สรรพนาม ระดับเสียงที่พูด อาจจะมีความผิดปกติ บางคนพูดเสียงใน
ระดับเดียว  
   3.  ลักษณะทางพฤติกรรมและอารมณที่บกพรอง เด็กออทิสติกจะมีพฤติกรรม
ซํ้าๆ ผิดปกต ิเชน เลนมือ โบกมือไปมาหรือหมุน ตัวไปรอบๆ ยึดตดิไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ในชีวติประจําวัน  มีความสนใจแคบ  มีความหมกมุนติดสิ่งของบางอยาง  เด็กบางคนแสดงออก
ทางอารมณ  ไมเหมาะสมกับวัย  บางครั้งรองไห หรือหัวเราะโดยไมมีเหตุผล  บางคนมีปญหา
ดานการปรับตัวเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสิง่แวดลอมตางๆ  โดยจะอาละ วาด หรือแสดงพฤติกรรม
กาวราว  เชน  รองไห  ด้ิน  กรีดรอง  
   4.  ความบกพรองดานการเลียนแบบ และจินตนาการ  เด็กบางคนตองมี 
การกระตุนอยางมากจึงจะเลนเลียนแบบได  เชน  เลียนแบบการเคลื่อนไหว  การพูด  บางคน
ไมสามารถเลยีนแบบไดเลยแมแตการกระทํางายๆ  จากการขาดทักษะการเลียนแบบ  ซ่ึงเปน
พ้ืนฐานสําคัญของการเลน  ทําใหเด็กขาดทักษะการเลน ในดานจินตนาการ  ไมสามารถแยก
เรื่องจริงและเรื่องสมมุติ  ประยุกตวิธีการจากเหตุการณหน่ึงไปอีกเหตุการณหน่ึงไมได  ไมเขาใจ
สิ่งที่เปนนามธรรม  เลนสมมุติไมเปน  จัดระบบความคิด  ลําดับความสําคัญกอนหลัง  การ
วางแผน  การคิดจินตนาการจากภาษาไดยาก  ซ่ึงสงผลตอการเรียน  
   5.  ความบกพรองดานการเรียนรูทางประสาทสัมผัส  การใชประสาทสัมผัส 
ทั้ง 5  การรับรูทางสายตา  การตอบสนองตอการฟง  การสัมผัส  การรับกลิ่นและรส  มีความ
แตกตางกัน  ในแตละบุคคล  บางคนชอบมองวัตถ ุหรือแสงมากกวามองเพ่ือน  ไมมองจองตา
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คนอ่ืน  บางคนเอาของมาสองดูใกลๆ ตา  บางคนตอบสนองตอเสียงผิดปกติ  เชน  ไมหันตาม
เสียงเรียกทั้งที่ไดยิน  บางคนรับเสียงบางเสียงไมไดจะปดหู  ดานการสัมผัส กลิ่นและรส บางคน
มีการตอบสนองที่ไว หรือชากวา หรือ แปลกกวาปกต ิ เชน  ดมของเลน  หรือเลนแบบแปลกๆ  
   6.  ความบกพรองดานการใชอวัยวะตางๆ อยางประสานสัมพันธ การใชสวน
ตางๆ ของรางกาย  รวมถึงการประสานสมัพันธของกลไก  กลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็กมีความ
บกพรอง  บางคนมีการเคลือ่นไหวที่งุมงาม ผิดปกติไมคลองแคลว  ทาทางการเดิน หรือการวิ่ง
ดูแปลกๆ การใชกลามเนื้อมัดเล็ก  การหยิบจับ  เชน  ชอนสอม  ไมประสานกัน  
   7.  ลักษณะอื่นๆ เด็กออทิสติกบางคนจะมีลักษณะพฤติกรรมอยูไมสุข
ตลอดเวลา  ในขณะที่บางคนมีลักษณะเชือ่งชา งุมงาม บางคนแทบไมมีความรูสึกตอบ สนองตอ
ความเจ็บปวด  เชน  ดึงผม หรือหักเล็กตนเองโดยไมแสดงอาการเจ็บปวด  
  ลักษณะอาการขางตนเปนภาพรวมของเด็กออทิสติก  แตไมไดหมายความวาเด็ก
ออทิสติกทุกคนตองมีลักษณะทั้งหมดนี้  เด็กบางคนอาจมีเพียงบางลักษณะ และระดับความ
รุนแรงมากนอยของอาการก็มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล 
 1.5  การวินิจฉัย 
  การวินิจฉัยภาวะออทิซึมทีใ่ชกันอยางแพรหลาย และเปนที่นิยมในปจจุบัน  จะใช
อาการทางคลินิกเปนขอมูลที่สําคัญประกอบการวินิจฉยั  จิตแพทยเด็กจะใชขอชีบ้งตามคูมือการ
วินิจฉัย และสถิติความผิดปกติทางจิตของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน DSM IV (American 
Psychiatric Association.  1996: 70 – 71) สําหรับวินิจฉัยโรคออทิซึม  มีดังน้ี 
   ก.  ตองพบอาการทั้งหมดอยางนอย  6 ขอยอย โดยพบอาการอยางนอยที่สุด  
2 อาการจากขอ 1  และพบอยางนอย 1 อาการ  จากขอ 2  และ ขอ 3 
    (1)  ตองมีความบกพรองของปฏิสัมพันธทางสังคม (พบอยางนอย 2 ขอ
ยอย) 
     1.1  มีความบกพรองอยางมากในพฤติกรรมที่ไมใชภาษาพูด  เชน 
การมองสบตา การแสดงออกทางสีหนาและการใชทาทางของรางกายเพื่อสื่อสารทางสังคมกับ
ผูอ่ืน 
     1.2  ไมมีความสามารถที่จะผูกสัมพันธกบัเพ่ือนไดเหมาะสมตามวยั 
     1.3  ขาดการแสวงหาเพื่อที่จะเลนสนุก ไมแสดงความสนใจจะทํางาน
รวมกับใคร  เชน  ไมหยิบหรือชี้วัตถุที่สนใจ 
     1.4  ขาดปฏิสัมพันธทางดานอารมณ และสังคมกับผูอ่ืน 
    (2)  มีความบกพรองในการสื่อสารกับผูอ่ืน (พบขอยอยอยางนอย 1 ขอ) 
     2.1  มีความลาชาหรือไมมีพัฒนาการดานภาษาและการพูด ไมสามารถ 
ใชทาทางในการสื่อความหมาย 
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     2.2  ถาพูดไดก็ไมสามารถเริ่มตน หรือดําเนินการสนทนาโตตอบได
อยางเขาใจ และเหมาะสม 
     2.3  มักพูดซ้ําๆ ใชภาษาแปลกๆ  
     2.4  ขาดความสามารถในการเลนสมมุติ หรือไมสามารถเลนเลียนแบบ
ที่เคยเห็นในสงัคมไดอยางเหมาะสมตามวัย 
    (3)  มีพฤติกรรม  ความสนใจและการกระทําซ้ําๆ (พบอยางนอย 1 ขอ) 
     3.1  มีพฤติกรรมซ้ําๆ อยางเดียวหรือมากกวา มีความสนใจสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงโดยเฉพาะอยางผิดปกต ิ
     3.2  ไมสามารถยืดหยุนในการทํากิจวัตรประจําวนั ตองทําตาม
เหมือนเดิมทุกครั้ง 
     3.3  มีการเคลื่อนไหวซํ้าๆ เปนแบบเดียวกัน เชน การกระดิกนิ้วมือ
ไปมา การโบกมือการหมุนมือ หรือการเคลื่อนไหวรางกายทั้งตัว 
     3.4  มีความสนใจเกี่ยวกบัสวนใดสวนหนึง่ของวัตถุหรือสิ่งของเทานั้น 
   ข.  จะตองพบวา มีความลาชาหรือผิดปกติของพัฒนาการดานตางๆ อยางนอย 
1 ขอ กอนอายุ 3 ป  คือ 
    1.  การปฏิสัมพันธทางสังคม 
    2.  ภาษาที่ใชในการสื่อความหมายในสังคม 
    3.  การเลนแบบมีสัญลักษณ (Symbolic Play) หรือการเลนจากการสราง
จินตนาการ 
   ค.  ความผิดปกติน้ีไมเกี่ยวของกับอาการผิดปกติอ่ืนๆ  เชน  กลุมอาการเรทท 
ซินโดรม (Rett’s Syndrome) หรือความผิดปกติทางสมองอื่นๆ ในวัยเด็ก 
  นอกจากการใช DSM IV แลว เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2545: 15 – 20) ชาตรี  วิฑูรชาติ 
(2546: 117 – 119) คลายคโิล (Klykylo.  2000: 590 – 591) (สันติภาพ  ไชยวงศเกยีรติ.  2546: 
ออนไลน ; และ สุรพงษ  อําพันวงษ.  2546: ออนไลน) ไดเสนอแนะวา  การวินิจฉัยควรใชขอมูล
อ่ืนๆ ประกอบดวย เพ่ือใหผลการวินิจฉยัมีความนาเชือ่ถือ จึงเสนอแนะวา การวนิิจฉัยโรคออทิซึม
มีวิธีการปฏบิตัิ  ดังน้ี 
   1.  การซักประวัติอยางละเอียดจากพอแมหรือผูที่ใกลชิดเด็ก  โดยหาขอมูล
เกี่ยวกับ 
    1.1  ประวัติการตั้งครรภของมารดา  การคลอด  การเลี้ยงดู 
    1.2  พัฒนาการดานรางกาย  สังคม และการสื่อความหมาย 
    1.3  การแสดงพฤติกรรมของเด็กขณะอยูที่บาน 
    1.4  มีบุคคลในครอบครัวมีปญหาเหมือนเด็กหรือไม 
    1.5  ประวัติการเจ็บปวยของเด็ก การกระทบการะเทือนตอสมอง 
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   2.  การตรวจและประเมินเพ่ือวินิจฉัย แพทยควรใหเด็กเดิน วิ่งและเลนไดอยาง
อิสระ 
   3.  การสังเกตพฤติกรรมเพื่อการวินิจฉัย  โดยสังเกตวา  พบพฤตกิรรมตางๆ 
ในลักษณะที่มากหรือนอยเกินไป  ตอไปน้ี 
    3.1  ดานรางกายถามีขนาดเล็กหรือใหญเกินไปมักเกี่ยวของกับปญหาของ
สุขภาพและปญหาการรับประทานอาหาร  เชน  การเคี้ยวอาหารไมเปน กลืนลําบาก คายอาหาร
ไมเปน  บางคนรับประทานอาหารไมรูจักอ่ิม 
    3.2  การเคลื่อนไหวของรางกายมีความผิดปกติ  เชน  วิ่งหรือเดินอยาง 
ไมมีจุดหมาย  โยกตัว  กระดิกนิ้ว  โบกมือไปมา  บางคนนิ่งเฉย บางคนงุมงามหกลมบอย 
    3.3  การแสดงออกทางสังคมและความสมัพันธกับบุคคล  เด็กอาจแสดง
พฤติกรรม  3 แบบ  คือ  อาจแยกตัวโดดเดี่ยว หรือสมยอมจนเหมือนตุกตาทีไ่มมีชีวติจิตใจหรือ
มีปฏิสัมพันธกับผูคนมากเกินไป  โดยแสดงใหเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกต ิ
    3.4  การตอบสนองตอการใชตา  เชน  หลีกเลี่ยงการสบตา  จองมองแบบ
ผิดปกติ  เลื่อนลอย  ชอบมองแสงสวางหรือสิ่งที่หมุนๆ  มองสิ่งของใกลตามากเกนิไป 
    3.5  การตอบสนองตอการฟง ไมตอบสนองตอเสียงบุคคลหรือตอบสนอง
เสียงบางเสียงมากเกินไป 
    3.6  ตอบสนองตอรส กลิ่น สัมผัส เชน ดมหรือเลียสิ่งทีไ่มใชอาหาร ชอบ
หมกมุนตอการสัมผัสบางอยางแตไมรับรูการสัมผัสจากบุคคล  บางคนทนตอความเจ็บปวด และ
บางคนแสดงความเจ็บปวดมากเกินไป 
    3.7  การสื่อความหมาย ไมสามารถสื่อความหมาย ไมเขาใจสีหนาทาทาง
ของผูอ่ืนพูดไมได  ไมพูดเลียนแบบ  บางคนพูดซ้ําซาก 
    3.8  พฤติกรรมซ้ําๆ จะแสดงไมเหมือนกัน เชน ชอบดูโฆษณาทางทวี ี
ซํ้าๆ ตองนั่งที่เดิมทุกครั้ง 
    3.9  จินตนาการ ไมสามารถใชการสมมตุิเวลาเลน  เลนของเลนไมเปน 
    3.10 การปรับตัวตอสิ่งแวดลอม และการแสดงออกทางอารมณ เด็กจะ
ปรับตวัยากเมื่อมีการเปลี่ยนสิ่งแวดลอม  แสดงอารมณไมเหมาะสมกับสถานการณ  มีอารมณ
เปลี่ยนแปลง  โดยไมทราบสาเหต ุ
    3.11 ดานสติปญญา มีความสามารถดานตางๆ ลาชา แตมีความสามารถ
พิเศษบางดานโดดเดน 
   4.  การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย  การตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการ หรือ
เครื่องมือพิเศษ  ไมใชเพ่ือการวินิจฉัย  แตทําเพื่อประกอบการรักษา 
   5.  การตรวจสอบทางจิตวทิยาเพื่อดูความสามารถของระดับสติปญญา ทําใน
กรณีที่เด็กสามารถพูด และเรียนรูไดแลว 
   6.  การตรวจสอบการไดยิน 
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 1.6  การพยากรณ 
  ภาวะออทิซึม มีระยะการดําเนินของอาการยาวนาน เริม่เห็นครั้งแรกตั้งแตแรกเกิด
หรือมีอายุนอยกวา 3 ป และดําเนินการของอาการจะเปนไปตลอดชีวิต อาการจะคอยๆ ดีขึ้นอยาง
ไมสมํ่าเสมอ ไมสามารถทํานายชวงเวลาของการพัฒนาได อาจมีความชาหรือความเร็ว หรือคงที่
สลับกันไป ใชเวลาเปนสัปดาห เปนเดือนหรือเปนปไมแนนอน (Popper; & West. 1999: 898) 
เด็กบางคนเมื่อเขาสูวัยรุนจะมีพัฒนาการทางภาษา  พัฒนาการทางสังคม และมีทกัษะของการ
ชวยเหลือตนเองดีขึ้น  ภาวะซนอยูไมน่ิงจะลดลง  แตบางรายอาจแสดงพฤติกรรมกาวราว หรือมี
การทํารายตนเองมากขึ้น (สมภพ  เรืองตระกูล.  2543: 42) เม่ือถึงวัยรุนอาจมีการชักรวมดวย  
โดยพบไดถึง 20 – 35% (Dingle & Dulcan.  1998: 588 ; และ ดารารัตน  สัตตวชัราเวช.  2546: 
ออนไลน) เม่ือเด็กออทิสติกเติบโตเปนผูใหญพบวามีเพียง 1 – 2 % เทานั้นที่จะสามารถดํารงชีวิต
เปนอิสระได  แตสวนใหญ คือ 2 ใน 3 ไมสามารถประกอบอาชีพโดยลําพังได ยงัคงตองการผูดูแล
ตลอดไป (ชาตรี  วิฑูรชาต.ิ  2546: 120) หากเด็กมีปญหาเรื่องความบกพรองทางสติปญญารวม
ดวยและไมสามารถมีภาษาพูดกอนอายุ  5 ป  การดําเนินการของอาการก็จะยาวนาน (Shaner. 
2000: 45) 
  เพ็ญแข  ลิ่มศลิา (2541: 129) กลาววา  การพยาการณโรคขึ้นกับปจจัยหลาย
อยางถาเด็กออทิสติกอายุมากกวา  5 ปขึน้ไป  แตยังไมสามารถสื่อความหมายได  มีประวัต ิ
การชัก  มีพฤติกรรมแยกตวัหรือมีพัฒนาการกลามเนื้อใหญชา  การพยากรณโรคจะไมดี  เด็กที่
มีความสามารถพิเศษดานใดดานหนึ่ง  แสดงวา  ระดับสติปญญาดี  การพยากรณโรคจะดี 
  อัมพล  สูอําพัน (2539: 349) ทัศนวตั  สมบุญธรรม และ รวิวรรณ  รุงไพรวัลย 
(2544: 100) กลาววา การพยากรณโรคจะดีหรือไมดีขึ้นอยูกับระดับเชาวปญญาและพัฒนาการ
ดานภาษา  เม่ือทดสอบจากแบบทดสอบสติปญญาทีไ่มใชภาษา (Non-verbal) ถาเด็กมีระดับ
เชาวปญญามากกวา 70 และมีพัฒนาการทางภาษาดีเม่ือกอนอายุ  5 ป เด็กที่มีอัตรากาวหนา
เร็วในชวงแรกของการบําบัด  อาจมีการพยากรณโรคคอนขางดี  
  วีนัส  ปทมภาสพงษ (2543: 12 – 13) และ ดารารัตน  สัตตวัชราเวช (2546: 
ออนไลน) กลาววา  ถาเด็กไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสมตั้งแตวัยทารกจนสามารถพูดได
กอนอายุ  4 ป หรือไดรับการกระตุนพัฒนาการทางภาษา และการสือ่ความหมายไดดีในระยะ
กอนวัยเรียน จะมีพัฒนาการดานสังคมดีขึ้น  ความสามารถเรียนรูดีขึ้น  ในเด็กออทิสติกที่มี
ความสามารถสูงในการเรียนรูและสตปิญญาดี (High functioning Autistic) สามารถเรียนจบ
ปริญญา  ชวยเหลือตนเอง  มีอาชีพเลี้ยงตัวเอง  แตงงานได  สวนเด็กที่มี Low Functioning 
สามารถเรียนจบประถมศึกษาปที ่6  ฝกอาชีพงายๆ ได  สวนเด็กที่มีสติปญญาออน และมี
อาการเรื้อรัง  ตองมีผูชวยเหลือ  ดูแล ตลอดชีวิต 
  สรุปไดวา  เด็กออทิสติกแตละคนจะมีลักษณะอาการของระดับความรุนแรงของที่
แตกตางกันตามอาการที่แสดงออก สภาพปญหาก็แตกตางกนั คือ เด็กออทิสติกในกลุมที่มีความ
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รุนแรงนอย จะมีระดับสติปญญาปกติหรือสูงกวาปกต ิ มีพัฒนาการทางภาษาดีกวากลุมอ่ืน อาจ
มีความสามารถบางอยางแฝงอยู  แตยังบกพรองทางทักษะสังคม  การรับรูอารมณของบุคคลอืน่ 
สวนเด็กออทิสติกในกลุมทีอ่าการปานกลาง จะมีความลาชาทางภาษา การสื่อสาร ทักษะสังคม 
การเรียนรู รวมทั้งดานการชวยเหลือตนเองและมีปญหาพฤติกรรมกระตุนตนเองพอสมควร แต
สามารถพัฒนาจนชวยเหลือตนเองได และเขาเรียนไดในระดับหน่ึง และเด็กออทิสติกในกลุมที่มี
อาการรุนแรง ในกลุมน้ีจะมีความลาชาในพัฒนาการเกือบทุกดาน และอาจเกิดรวมกับภาวะ
ความพิการอื่น เชน ภาวะปญญาออน รวมทั้งมีปญหาพฤติกรรมที่รุนแรง มีพัฒนาการชา หาก
ไดรับการกระตุนพัฒนาการมาตั้งแตตน จะสามารถพัฒนาไดแคชวยเหลือตนเองได แตเรียนรู
อะไรไดไมมากนัก  
 1.7  ปฏิสัมพนัธทางสังคมของเด็กออทิสติก 
  ในเด็กปกติพัฒนาการทางสังคมจะเริ่มตัง้แตระยะแรกเริ่มของชีวิตจะชอบผูคน
มากกวาวตัถ ุ เม่ือเด็กอายุมากขึ้นจะยิ่งสนใจผูคนรอบขางมากขึ้น (Peters.  1997: 19) โดย
สังเกตไดจากเด็กทารกวัย 2 – 3  สัปดาห  ทารกจะมปีฏิกิริยาโตตอบกับเสียงทีคุ่นหู เชน  เสียง
ของมารดาหรือคนที่เลี้ยงด ูเปนตน (สุชา  จันทนเอม.  2542: 104) เม่ือเด็กโตขึ้นก็มีปฏิสัมพันธ
กับสังคมที่ผานทางการเลน ซ่ึงแสดงพฤติกรรมเลียนแบบของผูใหญ เชน  เลนหมอขาวหมอแกง 
เลนสมมุติเปนครู  พอ  แม  ลูก  เปนตน (นภเนตร  ธรรมบวร.  2540: 98) 
  แตในเด็กออทสิติก  มีปญหาในดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  ซ่ึงถือวา  เปน
ลักษณะสําคญัของภาวะออทิซึม เชน  เด็กไมมีความสนใจรวมกับผูอ่ืน (Joint Attention) ไมเลน 
ไมสบตา ไมสนใจไมเลียนแบบ ขาดทักษะในการอานสีหนาของผูอ่ืน ไมสามารถสรางสัมพันธภาพ 
กับผูอ่ืน (Taplin.  1999: 591) เม่ือเปรียบเทียบเด็กออทิสติกกับเด็กปกตทิี่มีอายเุทากันพบวา เด็ก
ออทิสติกจะมีปฏิสัมพันธทางสังคมนอยกวาและมลีักษณะแตกตางไปจากเด็กปกติสวนมากมักมี
ลักษณะแยกตัวและชอบอยูในโลกของตนเอง (Siegel.  1996: 25)   
  เพ็ญแข  ลิ่มศลิา (2540: 51) กลาววา  เด็กออทิสติก มีการสูญเสียปฏิสัมพันธทาง
สังคมในลักษณะที่แตกตางกัน  ดังน้ี 
   1.  ระดับความรุนแรงมาก เด็กจะแยกตัวอยางเดนชัด ไมสนใจใคร เด็กบาง
คนติดผูใหญ หรือผูเลี้ยงดูบางคนเทานั้น ไมสนใจเด็กวยัเดียวกัน ยอมใหคนแปลกหนาอุม โดย
ไมกลัว 
   2.  ระดับความรุนแรงนอย เด็กจะแสดงอาการเฉยเมย  ไมโตตอบ  เม่ือมีคน
มาทักทาย  อาจแสดงทาทางพอใจบาง  แตไมเขาไปหาผูอ่ืน 
   3.  เด็กบางคนเขาไปหาผูอ่ืนในลักษณะแปลกๆ ไมสมเหตุสมผล ทําแบบซ้ําๆ 
โดยไมสนใจปฏิกิริยาของผูที่เขาไปหา 
   4.  เด็กบางคนเมื่อเติบโตเปนผูใหญ แมจะมีความสามารถดี อยูในสังคมได 
แตก็ยังไมสามารถมีปฏิสัมพันธทางสังคมไดอยางเหมาะสม 
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  วิง (Wing) และ กูลด (Gould) (Peeters.  1997: 89 – 92 ; citing  Wing ; & 
Gould) กลาวถึงลักษณะของปฏิสัมพันธทางสังคมในเด็กออทิสติกโดยแบงออกเปน  3 กลุม  คือ 
   1.  กลุมที่มีการแยกตัว (Social Aloofness) มีลักษณะ  ดังน้ี 
    1.1  ชอบอยูในโลกของตนเอง ไมสนใจคนแปลกหนา 
    1.2  มีปฏิสัมพันธกับผูใหญในลักษณะที่เปนการสํารวจทางกาย 
    1.3  มีความสนใจนอยตอการมีสัมพันธทางสังคม 
    1.4  มีการตอบสนองโดยใชคําพูดหรือทาทางนอย 
    1.5  มีความสนใจกิจกรรมรวมกันนอย 
    1.6  ไมคอยมีการสบตา มักใชการเหลือบตามอง 
    1.7  มักมีพฤติกรรมซ้ําๆ 
    1.8  อาจไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เชน เม่ือมีคนเดิน
เขามาในหอง 
    1.9  พบในเดก็ออทิสติกที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง 
   2.  กลุมยอมตาม(Passive Interaction) มีลักษณะ  ดังน้ี 
    2.1  จะไมคอยเร่ิมตนความสัมพันธ 
    2.2  ยอมรับเม่ือมีผูอ่ืนเขาหา 
    2.3  เปนผูตาม (Passive) ในการเลนกบัเพ่ือน 
    2.4  มีความพอใจนอยตอการติดตอทางสังคม มักจะตอตานมากกวา 
    2.5  อาจมีหรือไมมีการใชคําพูด 
    2.6  มักมีการพูดเลียนแบบหรือพูดตาม (Echolalia) ทนัทีมากกวา
ภายหลัง 
    2.7  มีความบกพรองทางสติปญญาหลายระดับ 
   3.  กลุมที่ชอบสังคมแตมีลกัษณะแปลก (Active-But-Odd Interaction) มี
ลักษณะ  ดังน้ี 
    3.1  เด็กจะเขาหาผูใหญมากกวาเพื่อน 
    3.2  มีปฏิสัมพันธในลักษณะที่ซํ้าๆ เชน ถามแตคําถามเดิมๆ ใชคําพดู
เดิม 
    3.3  ถามีภาษาพูด อาจพูดเพื่อเปนการสื่อสารหรือไมใชเพ่ือการสื่อสาร  
มีทั้งการพูดเลียนแบบทันทแีละเลยีนแบบภายหลัง 
    3.4  ขาดทักษะในการสนทนา เชน ไมสนใจความตองการของผูฟง  
มีปญหา  ในการเปลี่ยนหัวขอสนทนา ไมรูจักดัดแปลงใชภาษาที่ซับซอน 
    3.5  อาจตระหนักรูถึงปฏิกิริยาของผูอ่ืน 
    3.6  ไดรับการยอมรับทางสังคมนอยกวากลุมยอมตาม 
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  กลาวไดวา  ความบกพรองของปฏิสัมพันธทางสังคมเปนเรื่องสําคัญสําหรับเด็ก
ออทิสติก  ลักษณะที่พบ เชน  ไมตอบสนองตอผูอ่ืน  ไมสนใจผูอ่ืน  ไมคอยสบตา  ปฏิบัติผูอ่ืน
เหมือนเปนสิ่งของ  ไมสนใจความนึกคิดของผูอ่ืน  ลักษณะที่พบไดบอยๆ คือ   การแยกตัวเอง 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะทางสังคม 
 2.1  ความหมายของทักษะทางสงัคม 
  ประนอม  เดชชัย (2536: 19) ใหความหมายทักษะทางสังคม  หมายถึง  ทักษะ
ซ่ึงผูเรียนจําเปนตองมี  เพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม  ไดแก  ทักษะ  
ในการดํารงชีวิตในสังคม (Social Living Skills) และทกัษะทางกระบวนการกลุม (Group 
Process Skills) ความหมายทั่วไปของขอบเขตการพฒันาทางสังคมจะเนน  2 เรื่อง  คือ 
   1.  ทักษะทางสังคม เปนวิธฝีกฝนและสนบัสนุนใหนักเรียนปฏิบตัิในสิ่งที่ดี 
เชน  การพูดที่เหมาะสม  การตกลงกันในเรื่องที่โตแยงผูอ่ืน 
   2.  ทักษะทางสังคม ชวยเพิม่พูนใหเด็กมีพฤติกรรมและความสามารถในการ
สนองตอบ และแสดงทาทางที่เหมาะสม การมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การอยูรวมกับผูอ่ืนในอนาคต 
  วารี  ถิระจิตร (2530: 87) ใหความหมายทักษะทางสังคม หมายถึง  การรูจักอยู
ดวยกัน และทํางานรวมกัน  รูจักการใหและการรับ  การรูจักรับผิดชอบ  รูจักผลัดเปลี่ยนเวร  
รูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน และมีความสํานกึตอสังคม ไดแก  การอยูรวมกันในสังคมและการรูสึก
ที่ดีตอสังคม  
  ศรีกัลยา  พ่ึงแสงสี (2539: 28) ใหความหมายทักษะทางสังคม  หมายถึง 
ความสามารถในการอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข  ไดรับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม และ
เปนสมาชิกทีท่ําประโยชนแกสังคมนั้น 
  สุขุมาล  เกษมสุข (2535: 10) ใหความหมายทักษะทางสังคม  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในสังคมที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยการรูจักรับผดิชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตน  รูจักปฏิบัตติอผูอ่ืน  มีสํานึกตอสังคมและสรางประโยชนใหแกสังคม 
  จาโรลิเมก (ปทมาวดี  บุณยสวัสดิ์.  2535: 17 ; อางอิงจาก Jarolimek.  1977) 
ใหความหมายทักษะทางสงัคมไว  3 ประการ  คือ 
   1.  การอยูรวมกันและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับนับถือในสิ่งที่
ถูกตองของผูอ่ืน  และการอยูรวมกันในสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ 
   2.  การรูจักควบคุมตนเองและรูจักตัดสนิใจดวยตนเอง 
   3.  การแลกเปลี่ยนความคดิและประสบการณกับผูอ่ืน 
  เวสวูด (Westwood.  1997: 77) ใหความหมายทักษะทางสังคม  หมายถึง  
สวนประกอบของพฤติกรรมสําหรับบุคคล  ซ่ึงมีความสําคัญที่จะชวยในการเริ่มมีปฏิสัมพันธ 
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ทางบวกกบัผูอ่ืน และผดุงรกัษาซึ่งความสมัพันธน้ันไวได 
  แฟรนเคล (Fraenkel.  1980: 142) ใหความหมายของทักษะทางสังคมวา  ทักษะ
ทางสังคมเปนทักษะที่ทําใหเรามีปฏิสัมพันธกับบคุคลอืน่  เปนทักษะที่กวางขวางกวาทักษะดาน
วิชาการ  จึงมีความยากกวาในการสงเสรมิ และเปนยากที่คนจะเรียนทักษะทางสังคมไดครบ แต
ทักษะทางสังคมจะเกิดขึ้นตลอดชีวติของแตละบุคคล 
 สรุปไดวา  ทกัษะทางสังคม  หมายถึง  ความสามารถในการอยูในสงัคมไดอยางมี
ความสุข  รูจักรับผิดชอบ รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง  รูจักปฏิบัติตอผูอ่ืน  ไดรับการยอมรับ
จากสมาชิกในสังคมและสรางประโยชนใหแกสังคม 
 2.2  ความสําคัญของทักษะทางสงัคม 
  ทักษะทางสังคมเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปน และมีความสําคัญตอมนุษยที่จะทําให 
การดํารงชีวิต และการทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข  ทักษะทางสังคมมีความสําคัญ  ดังน้ี 
  1.  ความสําคัญทางดานสวนบุคคล ชวยใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ยิ่งสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก  ทักษะทางสังคมยิ่งมีความจําเปนมากขึ้น
เทานั้น  เพราะบุคคลตองสามารถปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  สื่อความหมายทํางานรวมกัน แกปญหา
ของตนเอง และสังคมได  สามารถปรับตัวไดทุกสภาพแวดลอม  สิ่งเหลานี้เปนลกัษณะที่ชวยให
มนุษยดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
  2.  ความสําคัญทางดานสังคม สังคมใดมีสมาชิกที่เปนผูมีทักษะทางสังคมดี รูจัก
เสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม มีความคิดสรางสรรค เพ่ือพัฒนาสังคมที่ตนอยู 
สังคมนั้นยอมเปนสังคมที่สงบสุข  มีความเจริญม่ันคง  แตถาสังคมใดมีลักษณะตรงกันขาม 
สมาชิกขาดทกัษะทางสังคม สังคมนั้นยอมมีปญหา ไมสงบสุขและมีความเสื่อม (สุขุมาล เกษมสุข.  
2535: 10 – 11) 
  ทักษะทางสังคมนั้น  มีความสําคัญตอพัฒนาการทางสังคมของเด็กเปนอยางมาก 
และสงผลตอตัวเด็กในทุกๆ ดาน  ไมวาจะเปนทางดานจิตใจ สังคม การเรียน การปรับตวั ทั้งใน
ชีวติปจจุบันและอนาคต  ดังน้ัน  จึงควรมีการแกไขและพัฒนาทักษะทางสังคม  โดยที่ครูรวมมือ
กับบุคลากรทีเ่กี่ยวของกับเด็กทุกๆ ฝาย (ธีรยุทธ  เสนยีวงศ ณ อยุธยา.  2536: 220) 
  ทักษะทางสังคมมีสวนชวยพัฒนาบุคคล และสังคมตอบุคคลไดแก การที่ทําให
บุคคลอยูรวมกัน และทํางานรวมกันอยางราบรื่น  ตลอดจนนําไปแสวงหาความรูใหมตอสังคม  
ไดแก การที่ทําใหสังคมดํารงอยูไดและพัฒนาใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น (ปทมาวดี  บุณยสวัสดิ์.  
2535: 19) 
  การพัฒนาทักษะทางสังคมใหเพ่ิมขึ้นในทางที่ดี และประสบความสําเร็จใหกับเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษตองกระทําตั้งแตเริ่มแรก  เพราะทักษะทางสังคมจะชวยใหเด็กมีพ้ืนฐาน
ทางอารมณที่ดี  สามารถพัฒนาความสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม  รวมถึง  ยังชวยพัฒนา
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ดานสติปญญา  การสื่อความหมาย และยังชวยใหเด็กทีมี่ความบกพรองสามารถปรับตวัใหเขา
กับสภาพแวดลอมเหมือนเด็กปกติได (เทยีมใจ  พิมพวงศ.  2541: 21 ; อางอิงจาก Cook ;  
et al.  1996: 224 – 225) 
  ทักษะทางสังคมมีสวนชวยพัฒนาบุคคล และสังคมตอบุคคล  ไดแก  การที่ทําให
บุคคลอยูรวมกัน และทํางานรวมกันอยางราบรื่น  ตลอดจนนําไปใชแสวงหาความรูใหมดวย ตอ 
สังคม ไดแก การที่ทําใหสังคมดํารงอยูไดและพัฒนาใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น (ปทมาวดี  บุณยสวสัดิ์. 
2535: 19) 
  สรุปไดวา  ทกัษะทางสังคม มีความสําคัญในการชวยพัฒนาบุคคลและสังคมให
บุคคลอยูรวมกันอยางสงบสุข และมีความเจริญม่ันคง 
 2.3  พื้นฐานทักษะทางสงัคม 
  ทักษะทางสังคมเปนทักษะพื้นฐานที่สําคญัของบุคคล  ซ่ึงควรไดรับการฝกฝนและ
ปลูกฝง  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสรางประโยชนใหแกสังคม 
  ปทมาวดี  บณุยสวัสดิ์ (2535: 20) ไดแบงทักษะทางสังคมไว  ดังน้ี 
   1.  การเคารพตอระเบียบวินัยของตนเองและกลุม 
   2.  การมีสวนรวมในการทํางานกลุม 
   3.  การแสดงออกและการแกปญหาในกลุม 
   4.  การมีมารยาทในสังคม 
   5.  การแสดงความรับผิดชอบ 
   6.  การชวยเหลือผูอ่ืน 
  เวสวูด (Westwood.  1997: 77 – 78) ไดแบงพ้ืนฐานทกัษะทางสังคม  ดังน้ี 
   1.  การสบตากับคูสนทนาอยางเหมาะสม 
   2.  การรับรู การแสดงอารมณทางสีหนาอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
   3.  การใชระดับเสียงในคําพดู ไมควรดังหรือคอยจนเกินไป 
   4.  การรูจักแสดงความยินดีกับผูอ่ืน 
   5.  การรูจักสนทนากับผูอ่ืน แสดงความรูสึก  ถาม  ฟง  แสดงความสนใจ 
และมีการตอบ  สนองตอคําถาม 
   6.  การยืนในระยะเหมาะสมกับคูสนทนา และไมควรสมัผัสกับคูสนทนาแบบ
ไมเหมาะสม 
   7.  การมีความตั้งใจที่จะฟง 
   8.  การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน เชน เลนตามกฎกติกา  แบงปน  
ชวยเหลือกัน  รูจักผลัดเปลีย่น  การประนีประนอม  การแสดงความยินดีกับผูอ่ืน  รูจักขอโทษ
และขอบคุณ 
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   9.  สามารถควบคุมความโกรธ ความกาวราว  ความขดัแยงในใจ  มีนํ้าใจ 
เปนนักกีฬา 
   10. แตงกายสะอาด มีสุขภาพอนามัยดี 
  พ้ืนฐานทักษะทางสังคม   เปนการเคารพตอระเบียบวินัยของตนเอง และของกลุม  
การมีมารยาทในสังคม  การสบตากบัคูสนทนาอยางเหมาะสม  การใชระดับนํ้าเสียงในการพูด
อยางเหมาะสม  รูจักการคอย  การผลัดกัน  การแบงปน  รูจักแสดงความยินดีกับผูอ่ืน และการ
รับรูการแสดงอารมณทางสีหนาอยางเหมาะสมกับเหตกุารณ 
 2.4  วิธีฝกทกัษะทางสงัคม 
  การฝกทักษะทางสังคม ทําได 2 วิธ ี คือ 
  1.  การบูรณาการเขากับการเรียนการสอน ตามปกติวธิีน้ีเปนการฝกพรอมๆ กับ 
การเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตามหลักสตูรปกต ิ ครูสามารถนําไปบูรณาการกับการจัดการเรียน 
การสอนทุกกลุมประสบการณ  โดยใชเน้ือหาวิชาเหมือนเดิม  แตจะเนนกระบวนการเรียน 
การสอนและเทคนิควิธีทีช่วยใหนักเรียนเกิดทักษะทางสังคมไปดวยขณะที่เรยีนหลักสูตร
ประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (เทียมใจ  พิมพวงศ.  2541: 23 ; 
อางอิงจาก  กระทรวงศึกษาธิการ.  2533: 28) ไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถสงเสริมทักษะทางสังคมได  คือ 
   1.1  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  จัดเนื้อหาให
สอดคลองกับการดํารงชีวิตและใหผูเรียนคนควาหาความรู  โดยลงมือปฏิบัติจริง 
   1.2  การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเนนกระบวนการเรยีนรูใชวธิี
สอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  เนนการเรียนรูกระบวนการตางๆ  เชน 
กระบวนการแกปญหา  การทํางาน  การหาความรู  การวิเคราะห ฯลฯ  รวมทั้งสถานการณใน
ชีวติจริงดวย 
  2.  การจัดกิจกรรมฝกทักษะทางสังคมโดยตรง  โดยใชกิจกรรมฝกตางหาก  แยก
จากการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตามปกต ิ เปนกิจกรรมที่สัมพันธกับสภาพการดําเนินชีวิตของ
นักเรียน (เทียมใจ  พิมพวงศ.  2541: 23 – 24) 
   2.1  การฝกประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   2.2  การใหนักเรียนไดรับผดิชอบทํางานสวนรวมของชั้นเรียนหรือโรงเรียน 
   2.3  การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
   2.4  การพานักเรียนไปทศันศึกษาสถานที่สําคัญ  การอยูคายพักแรม 
   2.5  การใหนักเรียนไดรวมทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบตางๆ 
  การฝกทักษะทางสังคม  สามารถฝกไดพรอมกับการเรียนการสอนทั้งในเวลาเรียน
เน้ือหาวิชาตามปกติ และเวลาอื่นๆ ที่นักเรียนอยูในโรงเรียนใหสัมพันธกับชวีติประจําวันของ
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นักเรียน  ครูจึงสามารถฝกทักษะทางสังคมไดเกือบตลอดเวลา  โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย
เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะทางสังคมมากขึ้น (เทียมใจ  พิมพวงศ.  2541: 24) 
  สรุปไดวา  วิธฝีกทักษะทางสังคมทําได  2 วิธ ี คือ ฝกโดยบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนตามปกติ และจัดกิจกรรมฝกทักษะทางสงัคมโดยตรง  โดยการใชกิจกรรมฝก
ตางหากแยกจากการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตามปกต ิ เปนกิจกรรมที่สมพันธกับสภาพการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของนกัเรียน 
 2.5  ข้ันตอนการฝกทักษะทางสงัคม 
  สุขุมาล  เกษมสุข (2535:17) ไดแบงขั้นตอนการฝกทกัษะทางสังคมเปน  
3 ขั้นตอน  คือ 
   1.  ขั้นจูงใจ  การจูงใจชวยใหนักเรียนเห็นคุณคา และเห็นความสําคญัของ
ทักษะนั้นๆ  ที่จะชวยในการดําเนินชีวิต ชวยใหประสบความสําเร็จในการเรียนการทํางาน และ
การอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางไร 
   2.  ขั้นฝก 
    2.1  นักเรียนตองฝกทักษะดวยตนเอง ดวยการกระทําจริง 
    2.2  นักเรียนตองเรียนรูทักษะอยางถูกวธิีและถูกขั้นตอน 
    2.3  นักเรียนตองฝกฝนเปนระยะเวลานานพอสมควร  จึงจะพัฒนาได 
    2.4  นักเรียนตองฝกทักษะในสถานที่จําเปนและตองใชบอยๆ หลายๆ 
สถานการณ  เพ่ือนําไปใชประโยชนไดจริง 
   3.  ขั้นประเมิน  การประเมินผลบอยๆ  จะชวยพัฒนาทกัษะใหไดผลดี และให
นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลตนเอง  เพ่ือปรับปรุงใหการฝกไดผลดียิ่งขึ้น 
  เวสวูด (Westwood.  1997: 79 – 80) ไดแบงขั้นตอนการสอนทักษะทางสังคม
เปน  6 ขั้นตอน  คือ 
   1.  กําหนดทักษะที่จะสอน (Definition) พิจารณาจาก ทักษะทางสังคมที่
สําคัญที่จะชวยเหลือเด็กใหเกิดทักษะดังกลาวนี ้ การสอนอาจจะใชวิดีโอ  รูปภาพ  การตูน  หุน
กระบอก หรือชี้ใหเด็กเห็นกจิกรรมที่เพ่ือนๆ ทําในกลุม 
   2.  ทําใหดู (Model the Skill)  โดยแบงทักษะออกเปนขั้นตอนยอยๆ หลาย
ขั้นตอน (Task Analysis) โดยครูแสดงใหดูหรือใหเพ่ือนแสดงใหดู 
   3.  การเลียนแบบและฝกซอม (Imitation and Rehearsal) ใหเด็กเลยีนแบบ
ตามครูหรือเพ่ือน 
   4.  การประเมนิผล (Feedback) ถาเด็กยังทําไดไมดี ครูควรบอกเด็ก พูดให
กําลังใจเด็กวา “พยายามอีกครั้งหน่ึง” หรือถาเด็กทําไดดีขึ้น ก็ควรบอกวา  ”ดีขึ้นแลวนะ” บันทึก
ขั้นตอนไวดูวา  ขั้นตอนใดยังตองปรับปรุงแกไข 
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   5.  จัดเตรียมสถานการณเพ่ือใหโอกาสเด็กไดใชทักษะ (Provide Opportunity 
for the Skill to be Used) โดยจัดเด็กเปนกลุมเล็กๆ หรือจัดเปนคู แลวใหเด็กทํากิจกรรมเพ่ือให
เด็กสามารถประยุกตใชทักษะไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
   6.  ใหแรงเสริมอยางสม่ําเสมอ (Intermittent Reinforcement) ถาเด็กสามารถ
ใชทักษะทางสังคมไดโดยไมตองชี้แนะ ควรใหคําชมเชยหรือรางวัล  เด็กจะเปนที่ยอมรับ และมี
ความสัมพันธอันดีในกลุมเพ่ือน และจะรักษาทักษะไวใหกลายเปนพฤติกรรม 
  ขั้นตอนในการฝกทักษะทางสังคมที่กลาวมาพอสรุปไดดังน้ี เลือกทักษะที่สําคัญ 
ที่จะสอน  ทําใหดู แลวใหนักเรียนทําเลยีนแบบ ฝกซอมทํา ประเมินผลวาดีขึ้นหรอืตองปรับปรงุ
แกไข  จัดเตรียมสถานการณ  เพ่ือใหโอกาสเด็กไดใชทักษะและใหแรงเสริมเด็กอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือใหเด็กรักษาทักษะนั้นไวใหเปนพฤตกิรรม 
 2.6  งานวิจยัที่เก่ียวของกับทักษะทางสังคม 
  จรีวรรณ  วัฒนะจิตพงศ (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลของกิจกรรม
กลุมและสถานการณจําลองที่มีตอทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียน
บานไรพัฒนา อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะทางสังคมของกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  กอนการทดลองไมแตกตางกัน  นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมเขา
รวมกิจกรรมกลุม  มีทักษะทางสังคมดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  นักเรียนที่ไดรับ
โปรแกรมการใชสถานการณจําลอง  มีทักษะทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
และนักเรียนทัง้สองกลุมมีทักษะทางสังคมหลังการทดลองแตกตางกัน  อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ น่ันคือ  นักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  มีทักษะทางสังคมไมแตกตางกัน 
  ปทมาวดี  บณุยสวัสดิ์ (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชเกมการละเลน
พ้ืนบานของไทยที่มีตอการพฒันาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  มีคะแนนทักษะทางสังคมในดานการ
เคารพตอระเบียบวินัยของตนเอง และการมีสวนรวมในการทํางานกลุม  การแสดงออกและการ
แกปญหาในกลุมไมแตกตางกันนักเรียนกลุมทดลอง  มีคะแนนทักษะทางสังคมในดานการมี
มารยาทในสังคมการแสดงความรับผิดชอบและมีลักษณะความเปนผูนํา  การชวยเหลือผูอ่ืนสูง
กวากลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุมทดลองมีสังคมมิติสูง
กวากลุมควบคุม 
  ศรีกัลยา  พ่ึงแสงสี (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมของครู ในการสงเสริม
ทักษะทางสังคมใหแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมในดานการอบรมสั่งสอนของ
ครูที่สงเสริมทกัษะทางสังคม  ดานความรับผิดชอบ  ดานการเห็นแกประโยชนสวนรวม  ดาน
การปฏิบัตติามกฎระเบียบและดานการมีมารยาท  ครูสวนใหญปฏบิัต ิ โดยการเปนแบบอยาง
มากที่สุด  สวนดานการมีนํ้าใจ  ครูสวนใหญปฏิบัติโดยการจัดโอกาสมากที่สุด  พฤติกรรมใน
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ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูสงเสริมทักษะทางสังคม  ดานความรับผิดชอบ  ดาน
การเห็นแกประโยชนสวนรวม  ครูสวนใหญจัดกิจกรรมโดยแบงกลุมใหนักเรียนทํางานและจัดให
นักเรียนชวยกิจกรรมตางๆ ดานการปฏิบัตติามกฎระเบียบ  ดานการมีนํ้าใจสวนใหญเปนการ
บริจาคเงินและสิ่งของชวยเหลือสาธารณกุศล และการมอบหมายงานใหนักเรียนชวยเหลือ
กันเอง  ดานการมีมารยาท  ครูสวนใหญจัดใหมีการประกวดมารยาท 
  ธนกร  เจริญราช (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะทางสังคมและความเครียด
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน  12 คน  จากการจัดศิลปะ 
ผลการวิจัยพบวา  ทักษะทางสังคมหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสูงขึ้น  อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
ที่ระดับ .01  ความเครียดของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมศิลปะลดลง  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.01 
  โอ ฮอลโลแรน (O’Halloran.  1996: Abstract) ไดศึกษาการเสริมทกัษะทางสังคม
ในการเขาคายภาคฤดูรอนสําหรับเด็กทีมี่ปญหาทางการเรียนรู  โดยคัดเลือกเด็กและวัยรุนที่มี
ปญหาทางการเรียนรูจํานวน  94 คน ผลการวิจัยพบวา  ทักษะกระบวนการสื่อสารทางสังคม
ของผูรับรูไดดีจะสูงขึ้นกวาผูที่มีการรับรูไมดี และเด็ก 8 – 13 ป  มีการรับรูดวยตนเองในทักษะ
กระบวนการสือ่สารไดชา และไมไดนําทกัษะทางสังคมมาใช หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ได
จากการสังเกต  สรุปวา  โครงสรางทางธรรมชาตทิี่ดีจะสนับสนุนใหเกิดการรูสึกและการรับรูได
อยางแทจริง จะตองเกิดขึ้นกอนที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีส่ังเกตได 
  เลาชีส และ เฮฟลิน (Laushey; & Heflin.  2000: Eric) ไดศึกษาการเพิ่มทักษะ
สังคมในเด็กอนุบาลออทิสตกิ  โดยใชเพ่ือนๆ  ตามที่ครสูอน  โดยใชการวิจับแบบ ABAB  เพ่ือน
คูหูสามารถเขากันไดดีกับเด็กนักเรียนอนุบาล  ทําใหมีปฏิกิริยาตอกันเพ่ิมขึ้น ขอมูลที่รวบรวม
ไดจากนักเรียนอนุบาลออทิสติก  2 คน  ทําใหเห็นวา  เพ่ือนคูหูสามารถทําใหมีการเพิ่มทักษะ
ทางสังคมในการมีปฏิสัมพันธที่เหมาะสมทางสังคมอยางมีนัยสําคัญ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
 3.1  ความหมายเกี่ยวกับกิจกรรมเคลือ่นไหวประกอบการเลนเกม 
  คงศักดิ์  เจริญรักษ และ รัตนา  หาญสงคราม (2530: 1 – 2) ไดกลาวถึง
ความหมายของกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกมไววา  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็ก
รูจักการเลนรวมกับเพ่ือนและเปนการปพ้ืูนฐานในการอยูรวมกันในสังคมที่ตองมีระเบียบ 
กฎเกณฑ  การเลนเกมทําใหเด็กไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือหมายถึงกิจกรรมพล
ศึกษาแขนงหนึ่งที่วาดวยการเลน ไมมีกฎกติกาซับซอน  เพ่ือใหผูรวมกิจกรรมเกิดความ
สนุกสนาน  มีความพึงพอใจและเปนการสรางแรงจูงใจใหทุกคนไดออกกําลังกาย  สามารถเลน
ได  โดยไมจํากัดเพศและวยั  สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเคลือ่นไหวพ้ืนฐาน  เชน  การ
กระโดด  ขวาง  ปา  วิ่ง  เดิน  ซ่ึงจะนําไปสูการเลนกฬีาระดับสูงตอไป 
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  พีระพงศ  บญุสิริ และ มาลี  สุรพงษ (2536) ไดใหความหมายของคําวา  เกม  
ไววา  เกมเปนกิจกรรมที่นํามาใช  เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงบันเทงิใจ  ผอนคลายความ 
ตึงเครียด เปนกิจกรรมนอกแบบที่สามารถนํามาประยกุตดัดแปลงใชใหเหมาะสมกับโอกาส 
เวลา หรือชวงจังหวะที่อํานวยให เปนกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่สามารถนํามาประยุกตดัดแปลง 
จัดใหผูเขารวมไดมีการแสดงออกทางกาย  มีการเคลื่อนไหว  โดยมุงหมายเพ่ือใหเกิดความ 
สนุกสนานเพลิดเพลินและไดรับทักษะพื้นฐานที่สามารถพัฒนาไปสูการฝกกิจกรรมออกกําลังกาย 
อ่ืนๆ 
  สุภารัตน  วรทอง (2540: 2) ไดใหความหมายของคําวา  เกม  ไววา  เกม  คือ
กิจกรรมพลศกึษาแขนงหนึง่ที่มีลักษณะเปนการเลนเลก็ๆ นอยๆ  ไมมีกฎ  กติกาสลับซับซอน
มากนัก  เปนการแขงขันทีก่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยใชทักษะพื้นฐานประกอบ
เขากับอุปกรณการเลน และทาํใหเกิดกระบวนการเรียนรูของมนุษยอันสงผลตอการพัฒนาทาง
ทักษะ  ในการเคลื่อนไหวเบื้องตน (Foundamental Skill of Movement) 
  เยาวพา  เดชะคุปต (2546: 12) ไดใหความหมายของคําวา  เกม  ไววา 
   1.  เกมเปนการเลนที่มีกตกิาไมซับซอน เปนการเลนที่สงเสริมการเคลื่อนไหว
มูลฐาน และทกัษะเบื้องตนไปสูการเลนกฬีาประเภทตางๆ 
   2.  เกมเปดโอกาสใหผูเลนไดมีสวนรวมทางอารมณ มีความสนุกสนาน 
ขณะเดียวกันก็ใหแงคิดหรือความเห็นจากการเลนนําไปวิเคราะหในชั้นเรยีนได 
  จากความหมายของเกมดังที่กลาวมา  จะเห็นไดวา  การเลนเกมชวยสงเสริม 
ในพัฒนาการทางสติปญญา  อารมณ  สังคม และรางกาย  โดยอาศัยกฎเกณฑกติกาการเลน 
ที่ไมซับซอน  การใชเกมเปนสื่อในการเคลื่อนไหวกอใหเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน และ 
พึงพอใจ และสามารถปลูกฝงทักษะ  มนุษยสัมพันธไดเปนอยางดี 
 3.2  ทฤษฎีการเลน 
  การเลนเปนแนวทางใหเด็กไดถายทอดความหมาย  ความเขาใจ  ความรูสึกตอ
สถานการณตางๆ ออกมาผานการกระทํา  เพ่ือใหตนเองเกิดการเรียนรูและใหผูอ่ืนไดรับรู  
  จิรกรณ  ศิริประเสริฐ (2545) และ ประพัฒน  ลักษณพิสุทธิ์ (2546: 2 – 4) ได
กลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการเลนไว  ดังน้ี 
   1.  ทฤษฎีพลงังานเกินความตองการ (Surplus Energy Theory) เชื่อวา 
สาเหตุของการเลนเกิดจากพลังงานที่มีอยูเกินความตองการ เปนพลังงานเหลือจากการประกอบ
กิจกรรมที่ใช  เพ่ือการดํารงชีวติ  จึงมีการปลดปลอยพลังงานที่เหลือน้ันดวยการเลน  การเลน
จะเกิดจากหลังที่รางกายไดใชพลังงานในการทํางานมากอนแลว  การเลนชวยเสรมิสรางใหเกิด
พลังงานขึ้น  ซ่ึงกระบวนการสรางและการใชจะตอเน่ืองอยางคอยเปนคอยไป  จึงทําใหระบบ
ตางๆ ภายในรางกายรวมถงึระบบโครงสรางและหนาทีข่องอวัยวะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   2.  ทฤษฎีการฝกหัดอยางมีสัญชาตญาณ (The Instinct Practice Theory) 
เชื่อวาการเลน  เปนการฝกฝนทักษะตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต  เพ่ือเตรียมตัวสําหรับ
อนาคต  การเลนเปนการแสดงออกของสัญชาตญาณทีเ่กิดจากการรับชวงของสมรรถวิสัยที่ไมมี
การเรียน อันเปนผลทําใหเกิดการกระทําในรูปของการเลน  ถาเด็กไดเลนมากก็จะทําใหมีโอกาส
ฝกทักษะและเกิดประสบการณมากตามไปดวย การเลนจะเปนสิ่งทีก่อใหเกิดการพัฒนาการดาน
การรูจักควบคุมตนเอง และชวยพัฒนาบคุลิกภาพ และสติปญญา  ทําใหมนุษยพัฒนาไปตาม
ธรรมชาต ิ
   3.  ทฤษฎีการตระเตรียม (Preparation Theory) เชื่อวา  สาเหตุของการเลน
เกิดจากความพยายามของผูเลนทีต่ระเตรียมกิจกรรมสําหรับอนาคต  มักจะเปนการเลน
เลียนแบบตามแบบที่เคยเห็นมาจากผูใหญ  เชน  เด็กหญิงชอบเลนทําอาหารหรือเลี้ยงตุกตา 
เพราะเห็นแม หรือผูหญิงชอบปฏิบัติกัน 
   4.  ทฤษฎีรับชวงมรดก หรือทฤษฎีการทาํซ้ํา (Inheritance Theory or 
Recapitulation Theory) เชื่อวา การเลนเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สาเหตขุองการเลน
มาจากการที่ผูเลนกระทําซ้าํกับการกระทาํของบรรพบุรุษ  ระหวางทีมี่การวิวัฒนาการ น่ันเอง 
เชน  การเลนเปนกลุมแสดงใหเห็นถึงการอยูนวมกันเปนเผาพันธุ หรือการปนปายตนไมเปน
การแสดงยอนไปถึงบรรพบุรุษของมนุษย คือ  ลิง น่ันเอง 
   5.  ทฤษฎีการผอนคลาย (Relaxation Theory) เชื่อวา  สาเหตุของการเลน
เปนความตองการที่จะผอนคลายความเครียดทางอารมณ  เน่ืองจากการที่รางกายตองคร่ําเครง
อยูกับการทํางานที่ประณีต  เชน  งานที่ใชสายตา  มือ และนิ้วมาก  มนุษยจึงหันมาใชกิจกรรม
ที่ใชกลามเนื้อมัดใหญๆ  เชน  การขวางปา  การวิ่ง  การกระโดด  เปนตน  เม่ือไดผอนคลาย
ความเครียดทางดานรางกาย และจิตใจแลวก็พรอมที่จะประกอบกิจกรรมตางๆ ตอไปได  อยาง
มีประสิทธิภาพ 
   6.  ทฤษฎีสังคมสัมพันธ หรือสังคมประสาน (The Social Contact Theroy) 
ชี้ใหเห็นวาคนเปนสัตวสังคมประเภทหนึง่  เด็กเกิดมาจากพอแม  เด็กตองการพอแม  ซ่ึงเปน
สมาชิกของสังคมที่แวดลอมไปดวยสิ่งตางๆ นานาประการ การติดตอประสานสมัพันธทางสังคม
เปนสิ่งที่ขาดไมได การเลนจะเปนสื่ออันหนึ่งที่เสริมสรางความประสานสัมพันธในสังคมใหดีขึ้น 
การเลนจะชวยใหเด็กมีชีวติอยูในสังคมไดดี และมีความสุข 
   7.  ทฤษฎีการแสดงออกของตน (The Self Expression Theory) กลาววา 
การเลนเปนกจิกรรมการแสดงออกทางหนึ่งของคน  คนคิดจะทําอะไร คิดอยางไร  จะแสดงออก
ใหเห็นโดยการเลน  บางครัง้การแสดงนี้  ชวยเปดโอกาสใหบุคคลไดชดเชยความรูสึกที่ต่ําตอย 
หรือลมเหลวในดานอ่ืนๆ ของชีวิต  อยางไรก็ตามการแสดงออกของคนก็ควรมีขอบเขตที่จํากัด 
ไมแสดงออกมากเกินไป  มิฉะน้ันจะทําใหผลชดเชยนัน้เสียไปดวย 
   8.  ทฤษฎีนันทนาการ (Recreation Theory) กลาววา  คนเราจําเปนตองมี
การพักผอน และกระทํากิจกรรมอันเปนการเสาะแสวงหาความรื่นเรงิบันเทิงใจ  ซ่ึงเปนทางออก
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อยางหนึ่งในการสนองความตองการทางธรรมชาติ  ถาหากขาดกิจกรรมนี้ไป พลังงานที่เสียไป
จะไมไดกลับคืนมา จะทําใหการประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ  เกือบทุกดานเสื่อมประสิทธิภาพลง 
กิจกรรมนันทนาการชวยใหผูกระทําเกิดความสดชื่น  สนุกสนาน  กระปรี้กระเปรา และชวยให
รูจักปรับตวัเขากับสังคม และสิ่งแวดลอม 
  นอกจากนี้ พัชรี  สวนแกว (2545: 59) ไดสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับการเลนไว  ดังน้ี 
   1.  การเลนเปนการระบายพลังงานที่เหลือ  เน่ืองจากในวัยเด็ก  เด็กไมตอง
คิดเรื่องตางๆ มากไมตองวิตกในเรื่องการงาน  เด็กจึงมีพลังงานเหลืออยูมาก  ดังน้ัน  การเลน
จึงเปนการระบายพลังงานที่เหลืออยูในตัวเด็กใหเปนไปตามธรรมชาติ  เพ่ือที่ไดเจริญเติบโต
ตอไป 
   2.  การเลนเปนการหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เด็กมักจะมีชีวิตในวัน
หน่ึงๆ ดวยการเลนอยางสนุกสนาน  การเลนจึงเปนการพักผอนหยอนใจของเด็ก  ทําใหรูสึก 
สดชื่นเบิกบาน  ไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยเทากับการทํางาน  แมวาจะตองออกแรงเหมือนๆ กัน 
   3.  การเลนเปนการเลียนแบบบรรพบุรุษ  เด็กมักจะเลนอะไรตามอยางพอแม
หรือผูใหญที่เด็กเคยเห็นมา  เชน  เด็กผูหญิงเลนตุกตา หรือหุงขาว เพราะเห็นแมหรือผูหญิง
ชอบเลี้ยงเด็กและหุงขาว  ซ่ึงเปนประหนึ่งของการเตรียมกิจกรรมสําหรับอนาคต 
   4.  การเลนเปนการชดใชสิ่งที่ขาด เด็กบางคนไมสมหวังในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
ที่แสดงออกมา  โดยการเลน  เชน  เด็กผูหญิงบางคนอยากมีนองอุมแตไมมี  ก็จะหาตุกตามา
เลนสมมุติเปนนองเอามาอุม  อาบนํ้า  ปอนขาว ฯลฯ  เด็กผูชายบางคนอยากเปนทหาร  แต
ตัวเองเปนไมได ก็จะสมมุติใหตุกตาเปนพลทหาร  ตัวเองทําหนาที่ออกคําสั่งบังคับบัญชาตาม
อยางทหาร  เปนตน 
  แมวา  ทฤษฎตีางๆ ที่กลาวมาจะมีความแตกตางกัน  แตทุกทฤษฎีมีแนวคิดที่
ตรงกันวา การเลนเปนการลงมือกระทําแทนการอยูน่ิงเฉยและการเลนกอใหเกิดความเพลิดเพลนิ 
สนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียด  รวมถึงการรูจักแพ  ชนะ  อภัย  อันจะสงผลใหใหเด็กมีชวีิต
อยูในสังคมไดดี และมีความสุข 
 3.3  ประโยชนของการเลน 
  เน่ืองจากการเลนเปนสวนหนึ่งของชีวิตเด็ก  การเลนนอกจากจะสรางความสุข
สนุกสนาน  แกเด็กแลว  ยังใหประโยชนอีกหลายประการ  พัชรี  สวนแกว (2545: 60 – 61) 
กลาวถึงประโยชนของการเลนของเด็กไว  ดังน้ี 
   1.  การเลนของเด็กเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหกลามเนื้อสวนตางๆ เจริญเติบโต 
ชวยใหเด็กรูสึกสบาย  ราเริง  แจมใส  นับวา  เปนการออกกําลังกายที่ดีอยางยิ่ง 
   2.  การเลนชวยใหเด็กเขาใจสิ่งอ่ืนๆ ดีขึ้น ชวยใหเด็กรูจักปรับตวัใหเขากับ
สิ่งแวดลอม ชวยใหเด็กรูจักการแยกแยะความจริงจากความคิดฝนหากเด็กไมไดเลนรวมกับ
เพ่ือนๆ วัยเดียวกันจะทําใหเด็กเปนคนเห็นแกตัว  ไมรูจักการเอื้อเฟอเผื่อแผ มักจะเอาแตใจ



 34

ตนเอง แตหากเด็กไดเลนรวมกับเพ่ือนๆ เด็กจะรูจักแบงปนสิ่งของซึ่งกันและกัน รูจักการใหและ
การรับจากผูอ่ืน รวมทั้งรูจักการรวมมือรวมกับเพ่ือน นับเปนการสงเสริมบุคลิกภาพของเด็กใหดี
ยิ่งขึ้น 
   3.  การเลนชวยใหเด็กรูจักสรางมิตรภาพในระหวางเพื่อนฝูงของเด็ก และยัง
ชวยใหรูจักการแกปญหาในการสรางมิตรภาพซึ่งกันและกัน การเลนชวยใหเด็กรูจักการแพ ชนะ 
รูจักการใหอภัยซ่ึงกันและกนั  รูจักสรางความสัมพันธกบับุคคลอ่ืนๆ ใหดียิ่งขึ้น 
   4.  การเลนจัดเปนการศึกษาอยางหนึ่ง  การที่เด็กรูจักสํารวจ และรวบรวมสิ่ง
ตางๆ ที่ตนเลนเปนการสงเสริมใหเด็กมีความรูกวางขวางยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนความรูที่ทาํใหรูจักตนเอง
วาชอบสิ่งใด  มีความสามารถดานไหน เพียงใด 
   5.  การเลนเปนการระบายอารมณและบรรเทาความตึงเครียดในชวีิตประจําวัน
ของเด็ก  ชวยใหเด็กรูจักการวางแผน และสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอีกดวย 
   6.  การเลนเปนการฝกฝนมารยาท  ชวยใหเด็กรูจักการกระทําที่ถูกและผิด  
รูจักความยุตธิรรม รูแพรูชนะ รูจักการใหการรับ รูจักการซื่อสัตยตอหมูคณะ รูจักควบคุมตนเอง 
และฝกฝนใหตนเองรูจักการอดทน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เด็กจะไดรับจากการเลนกับเพ่ือน 
  เกษลดา  มานะจุติ (2529: 2 – 3) กลาวถึง ประโยชนของการเลนไว  ดังตอไปน้ี 
   1.  การเลนชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู  โดยผานกระบวนการคนควา  สํารวจ 
ทดลอง  ไดใชประสาทสัมผสัทั้ง 5  กอใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
   2.  การเลนชวยใหเด็กมีความคิดสรางสรรค และสงเสรมิเชาวนปญญา  
   3.  การเลนชวยใหเด็กเกิดทักษะทางสังคมอันเปนพ้ืนฐานที่ชวยปลกูฝงให
เด็กมีความเปนผูนําผูตาม  รูจักการสับเปลี่ยน  รอคอย  รอบคอบ  วางแผน  เสียสละ  ใหอภัย 
และปรับตวัเขากับผูอ่ืน  มีนํ้าใจตอกัน 
   4.  การเลนชวยใหเด็กไดระบายอารมณ  ลดความตึงเครียดหรือสับสนทาง
อารมณ  ชวยปรับอารมณของเด็กใหกลับสูสภาวะปกตไิด 
   5.  การเลนชวยสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรงสมบูรณขึ้น  ทําใหเด็กเคลื่อนไหว
สวนตางๆ ของรางกายไดอยางคลองแคลว และอวยัวะในรางกายทํางานประสานสมัพันธกันดีขึ้น 
  การเลนมีความสําคัญอยางยิ่งกับพัฒนาการในชวงวัยเด็ก การเลนชวยพัฒนาการ
ทั้งทางดานรางกาย  ดานอารมณ  ดานสังคม  ดานสติปญญา  ดังน้ัน  การเลนกับเด็กเปนสิ่งที ่
คูกัน และเด็กควรไดรับความสนุกสนานจากการเลน 
 3.4  ประโยชนของเกม 
  เกม ถือเปนเครื่องมือหน่ึงที่ชวยใหการเลนมีความสนกุสนานมากขึ้น  รวมถึงเกม
มีกฎกติกางายๆ ไมซับซอน  มีประโยชนกับตวัของผูที่เลนเปนอยางมาก  จิรกรณ  ศิริประเสรฐิ 
(2545: 10) ดนู  จีระเดชากุล (2544: 76) สุภารัตน  วรทอง (2540: 3) ประพัฒน  ลักษณพิสุทธิ์ 
(2546: 26) กลาวถึงประโยชนของเกม  ดังตอไปน้ี 
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   1.  สรางความสนุกสนานเพลิดเพลินแกผูเลนอยางเตม็ที่  เพราะการเขารวม
เลนเกมเปนกจิกรรมที่เปนการสมัครใจ  ผูเลนเลนดวยความเต็มใจและสนใจ 
   2.  เปนการเรียนรูและพัฒนากลวธิีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การเคารพ
กติกาในการเลน เปนสวนหนึ่งในการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูเขารวมเลน  
   3.  เปนการเรียนรูในการควบคุมการเคลื่อนไหวและพัฒนาทักษะการการ
เคลื่อนไหวใหมีประสิทธิภาพ 
   4.  ทําใหมีสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตดี 
   5.  เสริมสรางลักษณะการเปนผูนําและผูตามที่ดี  
   6.  ทําใหเกิดความกลาที่จะแสดงออกและมีความเชื่อม่ัน 
   7.  เสริมสรางพัฒนาการทางนิสัยการเลนที่ดี มีนํ้าใจนักกีฬา 
   8.  ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ใหเด็กมีความตื่นตัวมีความ
พรอมตอการเรียนรู 
   9.  เพ่ือฝกทาทางบุคลิกและเสริมสรางสขุภาพ 
   10. เพ่ือฝกความรวมมือในหมูคณะ 
   11. ทําใหเกิดประสบการณในการดํารงชีวิต 
   12. สงเสริมสุขภาพจิตของผูเลน 
   13. กอใหเกิดมิตรภาพที่ดี สรางความประทับใจในหมูคณะ  
   14. สรางเสริมลักษณะนิสยักอใหเกิดความกระตือรือรน 
   15. เปดโอกาสใหครูไดศึกษาพฤติกรรมที่แทจริงของเด็ก 
  พีระพงศ  บญุศิริ และ มาลี  สุรพงษ (2536: 10 – 11) ไดกลาวถึงของประโยชน
ของเกม ไว  4 ดาน  ดังตอไปนี้ 
   1.  ดานรางกาย 
    1.1  สรางเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่จําเปนตอชวีิตประจําวัน 
    1.2  เปนการพัฒนาทักษะเบื้องตน เพ่ือการฝกกิจกรรมตางๆ 
    1.3  ไดออกกําลังกาย และสงเสริมสมรรถภาพทางกาย 
    1.4  ไดผลตอการพัฒนาระบบอวัยวะตางๆ ของรางกายใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    1.5  ไดพัฒนาสมองการควบคุมสวนตางๆ ของรางกาย  เพ่ือการ
เคลื่อนไหวตอบสนองในสภาพการณตางๆ 
    1.6  พัฒนาความคลองแคลวในการเคลือ่นไหว 
    1.7  พัฒนากลไกการเคลื่อนไหวรางกายใหเกิดความชาํนาญ และ
เคลื่อนไหวอยางมีประสิทธภิาพ 
    1.8  สงเสริมทักษะพิเศษเฉพาะบุคคล เพ่ือการนําไปใชในการฝกกจิกรรม 
หรือเลนกีฬา 
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  2.  ดานจิตใจ 
   2.1  ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ผอนคลายความเครียด 
   2.2  เกิดทัศนคติที่ดีในการเลน หรือสามารถหากิจกรรมที่เหมาะสมใหกับ
ตนเอง 
   2.3  สงเสริมและสรางคุณธรรม  คติธรรม  เอ้ือเฟอ 
   2.4  ชวยใหมีอารมณ  ราเริง  แจมใส  ไมอืดอาด และเศราซึม 
   2.5  สงเสริมใหมีบุคลิกภาพที่ดี เปนที่ยอมรับของคนอื่น 
   2.6  สงเสริมสุขภาพอนามัยจิตที่ดี 
  3.  ดานสังคม 
   3.1  เกิดมนุษยสัมพันธเขากับหมูคณะได 
   3.2  ฝกการเปนผูนําผูตาม และยอมรับซ่ึงกันและกัน 
   3.3  ยอมรับสภาพความแตกตางระหวางบุคคล 
   3.4  สามารถแสดงออกอยางเปดเผย กลาแสดงออก 
   3.5  เขารวมกลุมในสังคมไดอยางสงาผาเผย ไมมีปมดอย ปรับตัวเขากับกลุม
สังคมไดอยางเปนสุข 
  4.  ดานอารมณ 
   4.1  มีอารมณแจมใส ราเริง 
   4.2  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
   4.3  รูจักการเสียสละ ใหอภัย และไมถือโกรธ 
 จะเห็นไดวา เกม น้ันมีประโยชนและมีคุณคามากมาย  ทั้งสงผลตอรางกายใหมีความ
แข็งแรงสมบูรณ และสงผลตอลักษณะนสิัยและสขุภาพจิตที่ดีอีกดวย 
 3.5  คุณคาของเกม 
  การเลนเกมของเด็กถือเปนกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งที่มีอยูในสังคมมาเปนเวลา 
ชานาน  เด็กทั่วโลกนิยมเลนเหมือนๆ กัน  ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตรและสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาตขิองแตละทองที่ของแตละทองที่  วีระ  มนัสวานิช (2528: 15 – 20) จําแนกคุณคา
ของเกมออกเปน  3 ดาน  ดังน้ี 
   1.  คุณคาทางดานวัฒนธรรม คือ  แสดงใหเห็นถึง  ความเจริญงอกงาม  
ความเปนระเบียบเรียบรอย  ความกลมเกลียวของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน  เกม มี
ลักษณะของความเจริญงอกงามปรากฏอยูเดนชัด  หากมองในตัวเด็กจะเห็นวาเกมชวยสงเสริม
ทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญา และจริยธรรมไดเปนอยางดี  
   2.  คุณคาทางดานสังคม การเลนเกมมีทัง้เลนเปนรายบุคคล การเลนเปนกลุม 
การเลนที่มีกฎกติกา หรือการเลนที่มีบทรองประกอบ และไมมีบทรองประกอบ  วิธีการเลน   
คํารองและอุปกรณ 
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ที่นํามาประกอบการเลนจะสอดคลองกับสภาพและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเด็ก การเลนเกมจึง
สะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของคนใน
ทองถิ่นนั้นไดเปนอยางดี  
   3.  คุณคาทางดานภาษา  เกม ที่มีคํารองประกอบการเลน ศัพทสํานวนที่ใช
รองประกอบการเลนตางๆ มีคุณคาทางภาษาในดานตางๆ อาทิ  1) คุณคาดานภาษาวรรณศิลป 
ที่เกี่ยวของกับการประพันธ รูปแบบของคําสัมผัสนอก สัมผัสใน  เกิดการเลียนเสยีงตางๆ เชน  
การเลียนเสียงธรรมชาติ เสยีงมนุษย เสียงสัตวหรือคําที่แปลกๆ  2) คุณคาดานการสื่อความหมาย 
ชวยใหผูเลนไดพัฒนาทางดานการใชภาษาในการสื่อความหมายโดยไมรูตัว  ชวยใหเด็กรูจัก
สังเกต  มีจินตนาการเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และพัฒนาทางภาษาสื่อความหมายใหดี
ยิ่งขึ้น 
  จิรกรณ  ศิริประเสริฐ (2545: 11) ไดสรุปถึงคุณคาของเกมในแงตางๆ ไว  ดังน้ี 
   1.  สงเสริมความคิดสรางสรรค  การสรางจินตนาการ  บางเกมผูเลนตองใช
ความสามารถในการประดิษฐ  คิดคน  ตอเติม  การเลนจึงเปนหนทางไปสูการคนพบเหตุผล 
และความคิด 
   2.  สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การเคารพกฎกติกาในการเลนเทากับเปน
การสรางวินัย  การเลนจึงเปนการตระเตรียมเพ่ือใหเปนผูใหญในอนาคต นําเด็กไปสูความสมดลุ
ในสังคม 
   3.  การสงเสริมและพัฒนาดานสติปญญา  ผูเลนตองรูจักใชความฉลาด และ
ไหวพริบในการเลน  บางกิจกรรมผูเลนตองปรึกษาหารือ  ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหา หรือเอาชนะ  บางกิจกรรมตองอาศัยความรวดเร็วในการตดัสินใจไหวพริบตางๆ  
   4.  สงเสริมการพัฒนาดานการใชภาษา เกมบางชนิดตองใชคําพูด  ศัพท
สํานวน หรือเพลงประกอบ เปนการสงเสริมการใชภาษาใหดียิ่งขึ้น 
   5.  สามารถเกมมาใชประโยชนในการสอนวิชาการตางๆ  เชน  พลศึกษา 
คณิตศาสตร  และภาษา  เปนตน  จะชวยใหการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน และไดรับ
ความรูไปในตวัดวย 
   6.  เปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน  ชวยในการแกปญหา
สังคมแทนที่การเลนในสิ่งทีอ่าจเกิดอันตรายตอตนเองและสังคม  โดยแนะนําการเลนเกมที่ถูกวธิ ี
  จะเห็นไดวา  เกมการละเลนตางๆ ชวยสงเสริมและเตรยีมความพรอมใหกับตวั
ของเด็กอยางมากมาย  ทั้งในดานการเรียนรูวัฒนธรรม  คานิยม  การถายทอดความรู  การ
รักษาขนบธรรมเนียม  การถายทอดขนบธรรมเนียมใหกับเด็ก  การพัฒนาทางการการสื่อภาษา
ของตัวเด็ก  การรูจักกฎกติกาในการเลน  อันจะนําไปสูการเรียนรูกฎกติกาทางสังคมในระดับ
ตอไปอีกดวย   
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 3.6  หลักในการเลือกเกมมาใชในกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  เน่ืองจากเกมเปนกิจกรรมการเลนที่ชวยพัฒนาดานรางกาย  อารมณ  สังคม 
สติปญญา  การแกปญหา  ในการจะจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก  จึงควรคํานึงถึงความเหมาะสม 
สมชาติ  กิจยรรยง (2539: 15) สุภารัตน  วรทอง (2540: 9 – 10) เยาวพา  เดชะคปุต (2546: 
59) พีระพงศ  บุญศิริ และ มาลี สุรพงศ (2536: 17 – 18) ไดเสนอหลักในการเลือกและนําเกม
มาใช  ครูผูจัดกิจกรรมควรพิจารณากอนที่จะเลนเกม  โดยตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี  
   1.  ความมุงหมายในการเลน 
    1.1  ถามีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความสนุกสนาน เกมที่เลือกขึ้นมาตอง
สรางความสนกุสนานใหกับผูเลน  ซ่ึงเกมนั้นตองไมยากเกินไปและใชเวลาไมมาก 
    1.2  ถาจัดมุงหมายเพื่อสรางความเปนผูนํา-ผูตาม เกมที่เลือกขึ้นมาก็ตอง
พยายามใหผูเลนไดแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองใหมากที่สุด ฝกการเปนผูนําผูตาม
ในขณะเลนเกม 
    1.3  ถาจุดมุงหมายเพื่อฝกทักษะกฬีา เกมก็ควรมลีักษณะที่มีการเลน
เลียนแบบทักษะของกีฬาใหญที่ตองการ 
   2.  อายุ  รางกาย  ความสนใจ และความสามารถ  การเลือกเกม  ควรจะให
เหมาะสมกับสภาพอายุและรางกายของเด็กโดยคํานึงถึงความสนใจและความสามารถของผูเลน
ดวย เพ่ือใหเกมไดบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
   3.  สถานที่  ความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใชเลนเกม  เปนสิ่งหน่ึงที่จะตอง
พิจารณากอนเลือกเกม  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเลนเปนประการสําคัญ รวมทั้งบริเวณ
ตองสามารถเลนเกมนั้นโดยไมมีอุปสรรค 
   4.  จํานวนคน  การเลือกเกมที่ดีตองเลือกเกมที่สามารถใหทุกคนไดเขารวม
มากที่สุดอาจจะเลนพรอมๆ กัน หรือผลัดกันเลนเปนทีมก็ได  ถามีผูเลนมากไมควรเลือกเกมที่
เลนประเภทบคุคล  เพราะจะทําใหผูที่รอคอยนั้นเกิดความเบื่อหนายได 
   5.  อุปกรณ ไมควรเลือกเกมที่ตองใชอุปกรณมาก มีราคาแพง เปนอันตราย
ตอผูเลนและหายาก ควรเลือกเกมที่ใชอุปกรณที่สามารถหาไดหรือสามารถที่จะทําขึ้นมาไดเอง 
   6.  กติกาการเลน เกมใดทีมี่กติกาการเลนมาก หรือตองใชเทคนิคสงู  ไมควร
เลือกมาเพราะจะทําใหผูเลนเกิดความเบือ่หนาย  รวมทังการตัดสินการเลนน้ันควรชี้แจงใหเด็ก
เขาใจ  
   7.  เวลา เกมที่เลือกมาเลนน้ันไมควรจะสัน้หรือยาวเกินไป เพราะอาจทําให
เกิดความเบื่อหนายในกลุมผูเลนได 
   8.  ฤดูกาล เกมที่เลนตองเหมาะกับฤดูกาล  เชน  ฤดูหนาวควรเลือกเกม 
ที่เลนกลางแจง  เพ่ือใหรางกายอบอุน  ฤดูฝนควรเลือกเกมที่เลนในน้าํในโคลนได 
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   9.  เลือกเกมที่สงเสริมนิสัยใหรักหมูคณะ มีลักษณะของการทํางานรวมกัน 
และกอใหเกิดความสามัคค ี
   10. ควรเลือกเกมที่ใหมีการแขงขัน เพ่ือชวยอบรมเรื่องน้ําใจนักกีฬา  รูแพ 
รูชนะ 
  ในการเลือกเกม  เพ่ือใหเหมาะสมกับเด็ก  จึงควรคํานึงถึงจุดมุงหมายในการเลน 
อายุของเด็ก  สถานที่  จํานวนเด็ก  อุปกรณ และกติกาในการเลนเกม  เพ่ือใหการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กแตละครั้งไดบรรลุเปาหมายทีต่ั้งไว และกอใหเกิดประโยชนกับตวัเด็กมากที่สุด 
 3.7  หลักการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  เม่ือเลือกเกมที่เหมาะสมกับวัยของเด็กไดแลว  สิ่งที่สาํคัญประการหนึ่ง  น่ันคือ
การเตรียมความพรอมทางดานรางกาย และทักษะในการเคลื่อนไหวข้ันพ้ืนฐานของเด็กใหพรอม
กอนที่จะเร่ิมกิจกรรม วรศักดิ์  เพียรชอบ (2527: 146 – 147) ไดกลาววา  กอนเร่ิมกิจกรรม 
การเคลื่อนไหว เพ่ือสนองความตองการของเด็ก  ผูสอนควรพิจารณาหลักที่สําคัญตอไปน้ี   
   1.  การจัดกิจกรรมการเคลือ่นไหวใหเปนไปในลักษณะของการสรางสรรคให
มากที่สุด โดยควรจะตั้งปญหาใหนักเรียนคิดเองและลองทําเองมากกวาที่ครูจะเปนผูสาธิตหรือ
บอกทําตาม 
   2.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องตน ควรจัดเปนกิจกรรมที่มีความหมายตอ
เด็กใหมีความเขาใจและเห็นความเกี่ยวของในชีวติประจําวันที่ตองใชหรือประสบใน
ชีวติประจําวันดวย 
   3.  การจัดกิจกรรมควรจะเปนกิจกรรมเคลื่อนไหวเบือ้งตนที่เกี่ยวกับการใช
กลามเนื้อมัดใหญของรางกายโดยสวนรวมเปนสําคัญกอน เชน กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องตน
ที่เกี่ยวกบัการใชกลามเนื้อ ลําตวั กลามเนื้อแขน และขา  เปนตน 
   4.  ควรสงเสรมิใหเด็กรูถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายที่ตนเองสามารถที่จะปฏิบตัิไดเปนสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือชวยใหเด็กมีความเชื่อม่ันในตนเองให
มากที่สุดควบคูกันไปดวย 
   5.  ควรใหเด็กมีความเขาใจในความแตกตางระหวางความสามารถของแตละ
คนเพราะเด็กแตละคนจะมีอัตราการเรียนรูหรือการพัฒนาการทางดานความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของสวนตางๆ ของรางกายเหลานี้แตกตางกัน ฉะนั้นการเรียนรูเกี่ยวกบัการ
เคลื่อนไหวของสวนตางๆ ของรางกายเหลานี้ของแตละคนจะเปนไปตามอัตราการเรียนของ
ตนเอง 
   6.  การเรียนในกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็ก ควรจะเปนในบรรยากาศที่มี
ความสนุกสนาน และทาทายตลอดเวลาการเรียนดวย 
   7.  การเรียนในกิจกรรมการเคลื่อนไหวของสวนตางๆ ของรางกายนั้น ควรจะ
เปนไปตามความสามารถของรางกายของนักเรียนเอง  ไมควรจะเปนไปในลักษณะบังคับ
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นักเรียน นักเรียนควรจะไดรูชื่อการเคลื่อนไหวเบื้องตนตางๆ เหลานั้นดวย ทั้งน้ีเพ่ือเปนพ้ืนฐาน
ในการเรียนรูในชั้นสูงตอไป 
  ในแนวทางเดยีวกัน พัชรี  ผลโยธิน (2525: 127 – 130) ไดใหขอเสนอแนะสําหรับ
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัยไว  ดังน้ี 
   1.  ควรเริ่มจากการเคลื่อนไหวที่เปนอิสระ  ไมควรมีระเบียบ และวธิกีาร
ยุงยากนัก  เชน  ใหเด็กไดกระจายอยูภายในหอง และเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาตขิองเด็ก 
   2.  ครูควรใหเด็กไดแสดงออกดวยตนเองอยางอิสระและเปนไปตามความนึก
คิดของเด็กดอง ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรค แสดงคิดความรูสึกตางๆ  
   3.  ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดคิดหาวิธกีารเคลื่อนไหวทั้งแบบทีต่องเคลื่อนที่
เปนรายบุคคล เปนคู และเปนกลุม ตามลําดับ 
   4.  ใหเด็กไดแสดง เลียนแบบในเรื่องราวตาง ๆ  เชน 
    -  กิจกรรมตามธรรมชาติ เชน ตกปลา พายเรือ วายน้ํา การยกแบกหาม ฯลฯ 
    -  ชีวิตรอบๆ ตัวเด็ก  เชน  ชีวติในบาน ในโรงเรียน 
    -  ชีวิตสตัวตาง 
    -  ปรากฏการณธรรมชาติ  เชน  ลม  ฝน  พายุ  เปนตน 
    -  เครื่องเลนตางๆ  เชน  เรือ  เครื่องบิน  รถไฟ  ตุกตา  เปนตน 
    -  ความรูสึกนึกคิด เชน  หัวเราะ  รองไห  ตกใจ  รัก  ฯลฯ 
    -  เสียงตาง ๆ  เชน  เปาะแปะ  ติ๊กตอก  ฯลฯ 
  กิจกรรมตางๆ เหลานี้  ครูควรจัดใหเด็กไดแสดงออกเปนทาทางหรือการ
เคลื่อนไหวในรูปตางๆ  ตามความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมของครู 
   5.  พยายามใชสิ่งของที่อยูใกลตวัเด็ก เศษวัสดตุางๆ  เชน  กระดาษ
หนังสือพิมพ  เศษผา  เศษเชือก  เศษทอนไม  เมล็ดพืชบางชนิด  เขามาชวยในกิจกรรม 
   6.  ครูควรกําหนดจังหวะสัญญาณนัดหมายในการเคลือ่นไหวตางๆ หรือเม่ือ
เปลี่ยนทาหรอืหยุด  ใหเด็กไดทราบเมื่อทํากิจกรรมทุกครั้ง 
   7.  ควรสรางบรรยากาศอิสระในหองเรียนชวยใหเด็กมีความรูสึกอบอุน
เพลิดเพลินรูสกึสบาย และสนุกสนาน 
   8.  ครูไมควรบังคับใหเด็กเขารวมกิจกรรม เด็กที่อยูน่ิงๆ ไมกี่คนนั้นจะคอยๆ 
เขารวมกิจกรรมเอง 
   9.  ครูควรจัดกิจกรรมการเลน ซ่ึงวิธีน้ีชวยใหเด็กสนใจมากขึ้น 
   10. หลังจากเด็กไดทํากิจกรรมออกกําลังเคลื่อนไหวรางกายแลว  สิ่งสําคัญที่
ครูควรใหเด็กไดเรียนรูอีกอยางหนึ่ง คือ  ในการเลนอาจแยกเด็กออกเปน  2 กลุม  ผลัดกันทํา
กิจกรรม  เด็กจะไดพักผอนไปในตวั การพักผอนหลังจากการออกกําลังกายหากพื้นสะอาดครู
ควรใหเด็กนอนเลนบนพื้นภายในหอง  พักการเคลื่อนไหวรางกายไวครูหน่ึง  ครูอาจเปดจังหวะ
ชาๆ  เพลงใหเด็กฟง  เพ่ือสรางความรูสกึอยากพักผอน 
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   11.  ครูตองเตรียมจัดกิจกรรมทุกครั้งใหเปนที่นาสนใจ  สนุกสนาน และทํา
กิจกรรมนี้ทุกวัน  วันละประมาณ  15 – 20 นาที 
   12.  การฝกจังหวะ  
    การทําจังหวะนั้น  มิไดหมายถึง  การกํากับจังหวะดวยการตบมือ  เคาะ
เทา หรือใชเครื่องเคาะจังหวะอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น  แตหมายถึงการทําจังหวะดวยวธิีตางๆ  
ซ่ึงอาจจะเปนขยับเขย้ือนเคลื่อนไหวรางกายสวนใดสวนหนึ่ง  การเปลงเสียงออกจากลําคอ การ
ทําใหรางกายสวนตางๆ  เกิดเสียงก็ไดทั้งสิ้น  การทําจังหวะแบงออกเปน  4 วิธี  ดังน้ี 
    12.1  การทําจังหวะดวยการใชรางกายสวนตางๆ เริ่มตนดวยการขยับ
เขยื้อนรางกายตามจังหวะ  เชน  พยักหนา  โคลงศีรษะ  ขยับปลายจมูก  เปาแกม  ขยับศอก 
ฯลฯ และฝกใหใชรางกายทีท่ําใหเกิดเสียงดังชัดเจน 4 แบบ คือ  ตบมือ  ตบตัก  ตบเทา  ดีดมือ 
ซ่ึงไดรับการพิสูจนแลววาสามารถทําเสยีงประกอบจังหวะไดดังชัดเจนกวาสวนอ่ืน   นอกจากนี้
ยังมีการแตะสมัผัสรางกายลวนๆ หรือสลบักับทํารางกายใหเกิดเสียง  โดยใหเด็กไดคิดเองหรือ
ชวยกันคิดก็ได 
    12.2  การทําจังหวะดวยการเปลงเสียง  การทําจังหวะดวยการเปลงเสียง 
ก็คือการใชภาษาเปนเครื่องมือในการทําจังหวะไดอาจจะเปนพยางคโดดๆ  ทั้งที่มีความหมาย
และไมมีความหมาย  เชน  อ่ีออ  อ่ีแอ  ตุบปอง ฯลฯ หรือเปนคําที่มีความหมาย อาจเปนชื่อคน 
สัตว  สิ่งของ  เชน  เด็กออกเสียงคําวา  มยุรี  มยุรี  มยุรี  ก็จะเกิดเปนจังหวะขึ้นมาในตัวของ
มันเอง 
    12.3  การทําจังหวะดวยการใชเครื่องเคาะจังหวะเครื่องมือทุกชนิด  ซ่ึง
เคาะ  ตี  ขยบัเขยา  ใชทําจังหวะได  ควรใหเด็กไดสํารวจและหาเครื่องเสียงจากเครื่องเคาะให
ไดเสียงมากที่สุด 
    12.4  การทําจังหวะดวยการเคลื่อนไหว  ไมวาจะเปนการเคลื่อนไหวที่มี
เสียงประกอบหรือการเครื่องไหวที่ไมมีเสยีงประกอบ  เชน  การกาวเทาพรอมตบมือ การยอเขา
หรือการโยกตัว  สลับซายขวา ฯลฯ  สิ่งเหลานาทําซ้ํากัน ก็จะใชเปนจังหวะได  
  ดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา (เปรมปรีด์ิ  นวลมณี.  2536: 34 ; อางอิงจาก  
ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา.  2522: 12 – 13) ไดเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมพื้นฐานการ
เคลื่อนไหวและจังหวะ ไว  ดังน้ี 
   1.  เด็กควรรูจักสวนตางๆ ของรางกาย  การเตรียมรางกานแตละสวน  ใหมี
ความคลองตวั ถือเปนการปูพ้ืนฐานเบื้องตนที่สําคัญ  เด็กควรรูวา รางกายแตละสวนเคลื่อนไหว
อยางไร และไดมากนอยเพียงใดเด็กควรไดรับการฝกหัดใหเขาใจลกัษณะและการใชรางกายของ
ตนเองวาสามารถเคลื่อนไหวรายกายแตละสวนอยางไร ควรรูวาอวัยวะในรางกายชื่อวาอะไรบาง 
อยูตรงไหน  มีลักษณะใหญ  เล็ก  แคบ  กวาง  โคง  งอ  บิด  เอียง หรือขยับเขยือ้นสวนใดได
บาง  การฝกหัดเชนน้ีเปนการเตรียมตวัเด็กใหพรอมที่จะเคลื่อนไหวไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 42

   2.  การรับรูเรื่องบริเวณและเนื้อที่  การขยับเขยื้อนหรอืเคลื่อนไหวรางกาย
เพียงบางสวนก็ตองการเนื้อที่ที่จะเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอยูตลอดเวลา  เน้ือที่
จึงเปนองคประกอบหนึ่งของการเคลื่อนไหว  บริเวณและเนื้อที่แบงออกเปน  2 ประเภท  คือ  
1) เน้ือที่รอบๆ ตัวเอง  2) บริเวณสถานที่ทั่วไป ซ่ึงเด็กจะพบวาบริเวณและเนื้อทีจ่ะเปลี่ยนแปลง
ไปตามอิริยาบถ  ครูจึงควรวางรากฐานใหเด็กเกิดความเขาใจวา  หากการเคลื่อนไหวไปเปนหมู
บริเวณและเนือ้ที่จะถูกใชตามใจแตละคน  หากเคลื่อนทีโ่ดยไมคํานึงถึงขอบเขตก็จะเกิดความ
สับสนอลหมานขึ้นได  หากเด็กเคลื่อนตวัเปนหมูโดยอิสระ และขณะเดียวกันเด็กกบ็ังคับรางกาย
ของตนเองไดดี  แสดงใหเห็นวาเด็กเกิดความเขาใจถึงเรื่องขอบเขต  บริเวณ  เน้ือที่ที่มีความ
จํากัดได 
  จะเห็นไดวา  แนวทางในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะน้ัน  นอกจาก
จะตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคดิ  ความรูสึกตามความตองการของเด็กแลว  ควรตอง
สงเสริมใหเด็กรูถึงความสามารถของรางกายในการเคลื่อนไหวองคประกอบทั้ง  5 ประการ  คือ 
การรูจักสวนตางๆ ของรางกาย  การฝกจังหวะ  การใชเน้ือที่และบรเิวณ  ระดับ และทศิทาง  
จะเปนแนวทางในการสงเสริมการเคลื่อนไหวและจังหวะใหเกิดความสรางสรรค 
 3.8  วิธีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติดวยความรัดกุม  เน่ืองจากความ
เขาใจของเด็กเกี่ยวกับกฎกติกาในการเลนอาจยังไมเขาใจนัก และอาจมีเด็กบางคนที่มีลักษณะ
ซุกซน คึกคะนองในการเลนมาก  ซ่ึงอาจสรางอันตรายตอเพ่ือนในกลุมได  สุภารัตน  วรทอง 
(2540: 12 – 13)  เยาวพา  เดชะคุปต (2546: 61) จรินทร  ธานีรัตน (2524: 7 – 8) ไดเสนอ
แนวทางในการจัดกิจกรรมไว  4 ขั้นตอน  ดังน้ี 
   1.  การอธิบายวิธเีลน ครตูองแนะนําวิธีเลนของแตละเกมดวยคําพูดที่ชัดถอย
ชัดคํา ดวยประโยคสั้นๆ กระชับรัดกุม และควรยืนอธิบาย  เพ่ือใหทุกคนไดเห็นหนาและไดยิน
อยางทั่งถึง  การยืนพูดของครู  ควรจัดที่น่ังใหนักเรียนนั่งในรูปพระจันทรครึ่งเสีย้ว 
   2.  การสาธิตการเลน  ถึงแมครูจะไดอธิบายรูปแบบการเลนเกมแตละเกมแลว
ก็ตาม  หากมีนักเรียนบางคนไมเขาใจ  ครูควรมีการสาธิตการเลนนั้นๆ  ใหทุกคนเห็น  โดยการ
สาธิตชาๆ หรือสาธิตไปพรอมๆ คําอธิบายก็ได 
   3.  ทดลองและลงมือปฏิบัต ิ เม่ือนักเรียนเขาใจวธิีการและกฎกติกาในแตละ
เกมแลว  ควรใหทุกคนไดลงมือปฏิบัติหรือเลนเกมนั้นๆ  โดยกําหนดเวลาในการเลนในจุดที่
พอเหมาะ  ไมใชเวลานอยหรือมากเกินไป  เพราะจะทาํใหเกิดความเบื่อหนายได  ในขั้นตอนนี้
ครูควรสอดสองดูแลนักเรียนใหทั่วถึง 
   4.  การติดตามผล  ในการสอนเกมแตละเกมยอมมีจุดมุงหมายเฉพาะเกมไป 
ในขั้นนี้ครตูองคอยติดตามผลดูวา  หลังจากลงมือปฏิบัติแลวนักเรยีนจะมีผลอยางไรบาง  ซ่ึง
การติดตามผลสามารถทําได  2 วิธี  คือ 
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    4.1  โดยจัดการแขงขัน เม่ือสอนเลนเกมนั้นๆ ไปแลว  ครูอาจแบงหมูให
แขงขันกัน แลวคอยสังเกตวานักเรียนไดทักษะนั้นหรือไม หากไมไดทําการแกไขปรับปรุงตอไป 
    4.2  โดยการปฏิบัติซํ้า เปนการจัดใหเลนใหมอีกครั้ง  โดยการจัดระบบ
ใหมหรือแบงกลุมใหม แตสิง่ที่ควรคํานึงถึงคือไมใหเกิดความเบื่อหนาย 
  นอกจากนี้ สมชาติ  กิจยรรยง (2549: 17 – 18) ประพัฒน  ลักษณพิสุทธิ์ (2546: 
37 – 38) ดนู  จีระเดชากุล (2544: 86) วรีะ  มนัสวานิช (2528: 27 – 29) พีระพงศ  บุญศิริ และ 
มาลี  สุรพงศ (2536: 17) ไดเสนอวิธีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  ดังน้ี  
   1.  อบอุนรางกายเพื่อสรางความพรอมกอนการเลนเกม 
   2.  อธิบายวัตถุประสงคของเกม บอกชื่อเกมการเลนและจัดเด็กในรูปแถวหรือ
รูปแบบการเลนเปนลําดับแรก 
   3.  ชี้แจงรายละเอียดของเกมที่จะเลน  ชื่อเกม  กติกา  ระยะขั้นตอนใน 
การเลนตั้งแตตนจนจบ  พูดใหไดยินโดยทั่วถึงและชัดเจน สามารถอธิบายโดยการเขียนรูปใหดู
เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน 
   4.  เปดโอกาสใหผูเลนไดซักถาม เพ่ือความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของเกม 
   5.  อธิบายพรอมกับสาธิตใหดู  โดยใชเวลาสาธติพอสมควรอยานานเกินไป 
   6.  กอนเลนย้ําเรื่องความปลอดภัยใหผูเลนทราบทุกครั้ง 
   7.  ทําการแบงกลุมผูเลน จัดใหมีหัวหนาทีมแตละทีม 
   8.  แจกวัสดุอุปกรณที่จะใชเลนเกม 
   9.  ใหสญัญาณเมื่อลงมือเริ่มเลนเกม 
   10. ครูคอยควบคุมกติกา จับเวลา สังเกตพฤติกรรมของผูเลนและคอยอํานวย 
ความสะดวก 
   11. ใหสัญญาณเมื่อหมดเวลา 
   12. ครูเฉลยเกม ประกาศรายชื่อบุคคล หรือกลุมที่เปนผูชนะ บอกขอดีขอเสีย
ของกลุมผูชนะและกลุมผูแพเพ่ือใหนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 
   13. ถากลุมใดเปนผูชนะ ใหกลุมอ่ืนๆ ปรบมือใหเกียรต ิและหมูชนะควรแสดง
ความขอบคุณดวยการคํานบั เพ่ือปลูกฝงการแพชนะในตวัผูเลน 
   14. ครูสรุป เชื่อมโยงพฤตกิรรมที่สังเกตไดในขณะเลนเกมเพ่ือผลทางดาน
การปลูกฝงลกัษณะนิสัยใหแกสมาชิกผูเลน 
   15. หลังการสรุปผลและประเมินการเรียนการเลนแลว ใหผูเลนไดพักหาย
เหน่ือย และใหไปด่ืมนํ้า ทําความสะอาดรางกาย ลางมือ ลางหนา เปลี่ยนเครื่องแตงตวั ปสสาวะ
ใหเรียบรอยกอนไปเรียนวิชาตอไป 
  ในขั้นตอนการสอนเกมนี้  ครูตองอธิบายกฎกติกาการเลนดวยถอยคําที่กระชบั 
รัดกุม และชัดเจน  พรอมทั้งตองมีการสาธิตการเลนเพ่ือใหเปนที่เขาใจตรงกันของนักเรียน และ
ควรเลนอยางปลอดภัย  พรอมทั้งหลังการเลนครตูองสรุปวาเพราะเหตุใดกลุมน้ีจึงชนะ กลุมน้ัน
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จึงแพ เพ่ือใหเด็กแตละกลุมไดเห็นผลดีของคําวาความสามัคคี พรอมทั้งการยอมรับกลุมแพชนะ 
ดวยการปรบมือให  เพ่ือปลูกฝงนํ้าใจนักกีฬาใหกับเด็ก และตองฝกสุขปฏิบตัิที่ดีหลังการเลนให
เด็กดวย 
 3.9  วิธีการเพื่อความปลอดภัยในกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมประเภทเกมสาํหรับเด็ก  คือ  เรื่องของ 
ความปลอดภยัจากการใชอุปกรณ เกมที่เลือกใช รวมถงึตัวของผูเลนเอง ประพัฒน  ลักษณพิสุทธิ์ 
(2527: 145) สุภารัตน  วรทอง (2540: 10 – 11) วีระ  มนัสวานิช (2549: 36 – 37) ไดใหวิธีการ
ปฏิบัติ  เพ่ือชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตไุว  ดังน้ี 
   1.  ตรวจสอบความพรอมของผูเลนเกม คือ  ตองรูวาสุขภาพของผูเลนอยูใน
ระดับปกติ ไมไดเจ็บปวย 
   2.  ตองตรวจสอบสนาม อุปกรณ วัสดุตางๆ กอนการเลนเกมทกุครัง้ใหอยูใน
สภาพที่ดีปลอดภัย สอนใหผูเลนรูจักใชสนาม อุปกรณ และวัสดตุางๆ  
   3.  ควรตั้งกฎเกณฑเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  ในกรณีที่เกิดจากเจตนาของผูรวม
เลนเอง  เชน  การกระทบกระแทก ควรมกีารลงโทษใหปรับเปนแพหรือไลออกจากการเลนเกม 
หากเห็นวาผูเลนคนใดเอาจริงเอาจังเกินไป อาจจะกอใหเกิดอันตรายได  ควรมีการยุติ หรือ
เปลี่ยนแปลงเกมใหม 
   4.  การแบงกลุมหรือการจัดระบบก็ดี ใหคาํนึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก เชน 
นําผูหญิงมารวมกับผูชาย ในเกมบางชนดิอาจเกิดอันตรายได  
   5.  เด็กควรไดรับการบอก อธิบาย  ชี้แจง และใหหยุดทันที  เม่ือไดยินเสียง
สัญญาณ (เสียงเคาะจังหวะ  เสียงนกหวดี)  อาจเปนการใหน่ังลงหรือยืนอยูกับที่ 
   6.  ตองควบคมุการเลนที่นาจะเกิดอันตราย  โดยไมจําเปน  เชน  การผลัก  
การดึง  การดัน  ควรมีใหนอยที่สุด ฝกใหผูเลนมีนิสัยปลอดภัยไวกอน 
   7.  มีหองกวางพอเพียง หรือสถานที่ที่จะเลนเกม  ควรไดรับการรักษาเปน
อยางดี  การวิ่งชนรั้วกําแพงในขณะวิ่งเปนอันตรายที่พบบอยๆ  ควรจะมีเสนขีดไวกอนที่จะถึง
สิ่งกีดขวางเหลานี้ 
   8.  ไมควรปลอยใหเด็กไวเล็บยาว 
   9.  ไมควรปลอยใหเด็กเลนกันเองตามลําพังโดยไมมีครู หรือผูควบคมุ 
   10. ควรไดบนัทึกสาเหตขุองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไวทุกครั้ง 
  วิธีการตางๆ ดังกลาวมาแลวในการจัดกิจกรรมการเคลือ่นไหวประกอบการเลน
ของเด็ก เปนแนวทางของการเรียนการสอนของครูผูสอน และเด็กที่เขารวมกิจกรรม  เพ่ือ
พัฒนาการตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิผล  ครคูวรศึกษาและนาํไปใชในการดําเนินกิจกรรม
อยางเหมาะสม  สอดคลองกับสภาพตางๆ  ในระดับปฐมวัยใหเกิดผลดีตอการพัฒนาเด็ก 
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 3.10  หลักในการประเมินผลกิจกรรม 
  การประเมินผลกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  ผูจัดตองคํานึงถึง 
สิ่งสําคัญ  ซ่ึงคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2534: 21) ไดกลาวไว  ดังน้ี   
   1.  จุดมุงหมายของการเลนเกมมี  2 ประการ  คือ 
    1.1  เปนสื่อการเรียนที่ใหเด็กรูจากการเลนเพ่ือสรางเสริมพัฒนาการและ
ความรู  ตามมวลประสบการณ 
    1.2  มุงใหเด็กมีอิสระ มีความสนุกสนานโดยไมมุงหวังใหเด็กพัฒนาดาน
ตางๆ หรือการเรียนรูดังเชนวิชาสามัญตางๆ 
   2.  ในแตละกจิกรรม ผูจัดควรประเมินผลจากจุดมุงหมายรวมของการเลน  
ผูจัดไมจําเปนตองประเมินผลการเลนเกมทุกครั้งวา  เด็กเลนเปนหรือไม แสดงทาทางถูกหรือไม 
หรือเด็กคนไหนเปนผูแพผูชนะ 
   3.  กิจกรรมการเลนเกมบางประเภทสามารถใชสรางเสริมพัฒนาการหลาย
ดานพรอมกัน  ครูอาจจัดหมวดหมูของเกมที่สรางเสริมพัฒนาการดานที่คลายกัน  เม่ือถึง
ระยะเวลาทีเ่ห็นวา  เด็กควรมีพัฒนาการดานนั้นก็ประเมินผลพัฒนาการเด็กที่เกดิขึ้นจาก
กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกมในหมวดหมูที่กําหนดไว 
   4.  ใชการสังเกตเปนเครื่องมือประเมิลผล โดยผูจัดสังเกตการเลนเกมของเด็ก
โดยรวมๆ พรอมกันทั้งกลุมจากความสนุกสนานของเด็ก และการมีสวนรวมของเดก็ 
  อาจสรุปไดวา  หลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม เปนสิ่ง
สําคัญที่ควรจัดเตรียมใหเด็กไดรวมกิจกรรม  ควรมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรม  การเตรียม
สื่อ และวิธีการ  รวมทั้งการประเมินผลอยางถูกตองและเหมาะสม  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการเด็กตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

  
4.  เอกสารที่เก่ียวของกับแบบแผนการวิจัย Single Subject Design 
 4.1  ความหมายของการวิจัยแบบ Single Subject Design 
  ผดุง  อารยะวิญู (2541: 1 – 3) กลาววา  การวิจัยแบบ Single Subject Design 
หมายถึง  การวิจัยที่ใชกลุมตัวอยางนอย  เพียงคนเดียว หรือกลุมเดียว เหมาะทีจ่ะนํามาทดลอง
ใชกับกลุมตวัอยางประชากรที่หายาก  สวนมากนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก  การ
รักษาคนไข  งานจิตวิทยา  งานคลินิก  มีตนกําเนิดมาจากสาขาจิตวิทยา  เปนวจัิยเชิงทดลอง
ประเภทหนึ่ง  จึงมีขั้นตอนคลายการวิจัยเชิงทดลอง  Single Subject Design มีชื่อเรียกตางกัน
ไดแก 
   1.  Single Subject Design  การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว 
   2.  Single Case Design  การวิจัยกรณีเด่ียว 
   3.  Single System Design  การวิจัยระบบเดี่ยว 
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   4.  Small -N- Design  การวิจัยแบบกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 
   5.  Single Case Experimental Design การวิจัยเชิงทดลองแบบกรณีเดียว 
   6.  Time-Series Design การวิจัยแบบอนุกรมเวลา 
   7.  Within Subject Comparison Design การเปรียบเทียบภายในคนเดียว/
กลุมเดียว 
   8.  N=1 Design การวิจัยแบบกลุมตัวอยาง = 1 
   9.  Idiographic Design การวิจัยแบบไอดิโอกราฟฟค  
   10. Small- n -Experimental  การวิจัยแบบทดลองกับคนคนเดียว 
  รูปแบบการวจัิยมี  ดังน้ี 
   1.  รูปแบบการวิจัยชนิด A-B เปนรูปแบบที่ประกอบดวย เสนฐาน (baseline) 
(A) ตามดวยการทดลอง (Treatment) (B) เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ก็เสร็จการวิจัย   
   2.  รูปแบบการวิจัยชนิด A-B-A (Intervention - Baseline - Intervention) 
เปนรูปแบบการวิจัยที่ประกอบดวยเสนฐาน (A)  การทดลอง (B) เสนฐาน (A) อีกครั้ง   
   3.  รูปแบบการวิจัยชนิด A-B-A-B การวิจัยแบบสลับกลบั (Reversal Design)
เปนรูปแบบการวิจัยที่ประกอบดวย เสนฐาน (A)  ตามดวยการทดลอง (B) เสนฐาน (A) และ 
การทดลอง (B) ตามลําดับ 
  ในการวิจัยแบบนี้  ตองสังเกตพฤติกรรมซ้ําแลวซํ้าอีก  จนเปนที่ประจักษชัดวา 
เด็กมีพฤติกรรมเปนเชนใด  มีปญหาระดับใด  มากหรือนอยแคไหน  การสังเกตพฤติกรรมนี้
จะตองกระทําตั้งแตระยะกอนการทดลอง (Baseline) ระหวางการทดลอง (Treatment) และหลัง
การทดลอง  การจัดกระทํา (Treatment) ถูกนํามาใชในงานวิจัยแบบกลุมตวัอยางเด่ียวทุก
รูปแบบของการทดลองการจัดกระทํา (Treatment) จะดําเนินหลังจากศึกษาขอมูลในชวงเสน
ฐาน (Baseline)  ผานไประยะหนึ่งแลว  สวนการระงับการกระทําจะดําเนินการหลังชวงการ
ทดลอง  วิธีการจัดกระทํานี้  อาจจะเรียกวา  วิธชีวยเหลือ/ระยะการชวยเหลือ (Intervention)  
การออกแบบการทดลองนั้น  จะใชการจัดกระทําอีกหลายครั้ง หลายวิธีก็ได   
  กูดวิน (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล.  2543: 206 ; อางอิงจาก Goodwin.  1995: 
206) ไดใหความหมายของ Single Subject Design หรือ Small N Design หมายถึง  รูปแบบ
หน่ึงของการทดลองในทางพฤติกรรมศาสตร  ซ่ึงใชมานานกอนการทดลองรายกลุม  เปนการ
วิจัยกับตัวอยางรายเดียวและทําซ้ําๆ หลายครั้งมากกวา การทดลองเปนกลุม เพราะการทดลอง
รายกลุม น้ัน  จะใชเวลานอยกวา  แตตองพ่ึงพาสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
  ไฮเมน (Heiman.  1995: 322 – 332) ไดใหความหมายของการวิจัยแบบ Single 
Subject Design หมายถึง  การทดลองที่มีการวัดผลซ้าํๆ  ในตัวอยางที่ทําการศึกษาเพียงคน
เดียว  ซ่ึงหมายถึง N = 1 ในการวัดตวัแปรตามซ้ําๆ  ผลการวัดอาจเปนคะแนนหรือคาเฉลี่ยใน
แตละสภาวะ มักใชในการศกึษาทางจิตวทิยา การศึกษาลักษณะทางคลินิกของคนไข  ซ่ึงอาการ
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เฉพาะแตละราย  การปรับพฤติกรรม หรือการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มความสามารถใน
การประกอบกิจกรรมของเด็ก 
 สรุปไดวา  Single Subject Design  หมายถึง  การวิจัยรูปแบบหนึ่งที่มีกระบวนการ
ครบถวนตามกระบวนการวจัิยทุกประการ แตมีกลุมตวัอยางคนเดียว หรือหลายคนก็ได ใชใน
การศึกษาดานการปรับพฤติกรรม  ดานจิตวิทยา และการศึกษาทางคลินิก 
 4.2  ลักษณะเฉพาะของ Single Subject Design 
  4.2.1  มีตัวอยางรายเดียว (Single Subject) หรือจํานวนนอยราย ทีมี่ปญหาทาง
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
  4.2.2  Treatment  คือ วิธกีารใดวิธีการหนึ่งในการปรับพฤติกรรม ซ่ึงอาจปรับที่
ตัวบุคคลโดยตรง  ปรับที่สภาพแวดลอมหรือทั้งสองอยาง 
  4.2.3  การศึกษาผล (ประสทิธิภาพของวธิีการปรับพฤติกรรมที่ทําการทดลองใช) 
ไมใชการเปรยีบเทียบกับกลุมควบคุม (Control Group) แตใชในการสังเกตพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงของบุคคลนั้น พฤติกรรมทีจ่ะสังเกตนี้จะตองถูกนิยามใหชัดเจนและทําการสังเกต
ใหชัดเจน 
  4.2.4  กอนการทดลองปรับพฤติกรรม ผูวิจัยจะทําการสังเกตหลายครั้งจนเกิดเสน
ฐานของพฤตกิรรม (Baseline) ซ่ึงจะใชเพ่ือการเปรียบเทียบกบัแนวโนมของพฤตกิรรมเดียวกัน
หลังการทดลองปรับพฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงการสังเกตซ้ําหลายครั้งทั้งกอน และหลัง Treatment 
เปนลักษณะพืน้ฐานที่สําคัญของการทดลองเฉพาะราย 
  4.2.5  การตัดสินใจวาวธิีการปรับพฤติกรรมนั้น (Treatment) ใชไดผลดีหรือไม 
ไมไดขึ้นกับการใชสถติิเปนหลักแตใชการพิจารณาจากภาพการเปลีย่นแปลงซึ่งแสดงดวย
แผนภูมิ (Graph) ประกอบขอพิจารณาอื่นๆ 
  4.2.6  สถิติทีนํ่ามาเสนอเปนสถิติทีไ่มสลบัซับซอน การนําเสนอขอมูลมักใชกราฟ
เสนเสนอวามีพัฒนาการเพิ่มอยางไร โดยใหแกน x  เปนชวงเวลาทีว่ัดพฤติกรรมชวงเทาๆ กัน 
เชน  ทุกวันหรือทุกสัปดาห และใหแกน y เปนคะแนนที่ไดจากการวดัตัวแปรตาม  ซ่ึงตองใช
วิธีการวัดเหมือนกันตลอดการวิจัย 
  4.2.7  ผลการทดลอง มุงใชจํากัดเฉพาะรายที่ทดลองหรือรายที่มีสภาพพื้นฐาน
และเง่ือนไขทางสภาวะแวดลอมใกลเคียงกันเทานั้น (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล.  2543: 206 – 
207 ; อางอิงจาก Goodwin.  1995: 315 – 316 ; Mc Burney.  1994: 281 – 282) 
 4.3  หลักการควบคุม Single Subject Design 
  การควบคุมเปนองคประกอบของการทดลองทุกรูปแบบ  การควบคุม  หมายถึง 
การควบคุมอิทธิพลของปจจัยแทรก (Rival Variables) ที่จะรวมมีอิทธิพลตอการทดลองนักวิจัย
ตองการสรุปวา  วิธีการปรับพฤติกรรม (Treatment) ที่ไดทดลองใชน้ีเปนปจจัยสําคัญที่สงผลให
พฤติกรรมของผูรับการทดลองเปลี่ยนไป 
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  Single Subject Design  เปนการทดลองเฉพาะราย ใชวิธีการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเปนการเปรยีบเทียบในคนๆ เดียว ไมใชการเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุม  ดังเชน  การทดลองรายกลุม การหารูปแบบของพฤติกรรม หรือเสนฐานพฤติกรรม 
(Baseline) กอนการให Treatment  จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเปรยีบเทียบกับเสนแนวโนม
พฤติกรรมหลงั Treatment 
  เหตุผลของการใชเสนฐาน คือ  เสนฐานสามารถบอกรูปแบบพฤตกิรรมจากการ
สังเกตหลายครั้งจนเปนแนวโนมหรือตัวแทนของพฤติกรรมตามธรรมชาติที่คอนขางคงที่ จึง
เชื่อถือไดมากกวาขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง ซ่ึงอาจจะ
ไมใชตวัแทนของพฤติกรรมของคนๆ น้ัน (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกลู.  2543: 208 ; อางอิงจาก 
Alberto; & Troutman.  1995: 148 – 150 ; Mc Burney.  1994: 281 – 282) 
 4.4  รูปแบบของ Single Subject Design แบบ A – B – A   
  A – B – A  Design  เปนรปูแบบการถอดถอนแรงเสริม (Withdrawal Design) 
วิธีการทดลองเรียกวาการให Treatment แลวทําการสงัเกตวาพฤตกิรรมจะกลับมาเหมือนเดิม
กอนใหแรงเสริมหรือไม  ถาไมกลับมาเหมือนเดิมแสดงวาแรงเสริมน้ันชวยปรบัพฤติกรรมไดจริง 
กลาวคอื  เม่ือไมมี Treatment พฤติกรรมที่พึงประสงคก็ไมเกิด 
   A1   คือ  ระยะเสนฐานพฤติกรรม 
   B1   คือ  ระยะการทดลองปรับพฤติกรรม ให Treatment 
   A2   คือ  ระยะถอดถอนหยุดให Treatment 
  การวิเคราะหขอมูลไมมีความจําเปนตองใชสถติิวเิคราะห  โดยทั่วไปใชการ
พรรณนาก็เพียงพอแลว  ทีใ่ชกันมากที่สดุ คือ การแสดงดวยแผนภูมิซ่ึงสามารถบอกไดวา มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม (Lehman.  1991: 509 – 512) 
 4.5  ขอดีและขอจํากัดของ Single Subject Design 
  แมคเบอรน่ี (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล.  2543: 207 ; อางอิงจาก MC Burney. 
1994: 278 – 281 ; Wilson.  1995: 70 – 72) ไดกลาวถึง Single Subject Design และการ
ทดลองรายกลุม  มีขอดีและขอจํากัดตางกันสําหรับ Single Subject Design มีขอดีและขอจํากัด 
ดังน้ี 
   1.  ขอดีของ Single Subject Design 
    1.1  ผลของการวิจัยเฉพาะรายใหขอมูลที่เที่ยงตรงเฉพาะกรณีตามปกติ 
เม่ือทําการทดลองรายกลุม ขอมูลที่วัดไดจะนํามาหาคาเฉลี่ย  ซ่ึงขอมูลรายเฉลี่ยเชนน้ีไมอาจให
ภาพที่เที่ยงตรงของพฤติกรรมทุกรายในกลุม 
    1.2  การวิจัยเฉพาะรายใชกบักรณีที่ไมพบบอย เชน กลุมเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ และเด็กสมาธิสั้น ซ่ึงจะมีปญหาเฉพาะตัวและมีจํานวนนอยราย 
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    1.3  รูปแบบการวิจับเฉพาะรายมีความยดืหยุน Treatment ที่จะใหจะไม
ใชวธิีการที่เหมือนกันทุกประการในทุกรายที่ศึกษา จะแตกตางกันไปขึ้นกับแตละราย รวมทั้ง
วิธีการสังเกต  เพ่ือเก็บขอมูลก็อาจปรับใหเหมาะสมได 
    1.4  ผลของการวิจัย (ประสทิธิภาพของวธิีการปรับพฤติกรรม) ไมขึน้อยู
กับจํานวนคนในกลุมตวัอยาง (N) ตางจากในกรณีของการทดลองรายกลุม ซ่ึงยิ่งคนจํานวนมาก
โอกาสที่จะพบความแตกตางใน “ทางสถิต”ิ จะยิ่งมาก ซ่ึงอาจจะไมใชความแตกตางในทาง
ปฏิบัติ (Practical Signification) กรณีดังกลาว การพึ่งพาสถิติจึงไมไดหมายความวา จะ
กอใหเกิดความมั่นใจได 
    1.5  จรรยาบรรณในการวิจัย ในการทดลองรายกลุม การใหหรือไมให 
Treatment  เปนการจํากัดหรือลิดรอนสิทธิ์ของนักเรียนบางราย แตในกรณีการทดลองเฉพาะ
รายปญหาเชนน้ียังคงมีแตนอยกวาเพราะ Treatment ที่ใหจะเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับ
บุคคล 
   2.  ขอจํากัดของการทดลองเฉพาะราย 
    ชากเนสซี เซกเมสเตอร และ เซกเมสเตอร (รุงนภา  ทรัพยสุวรรณ.   
2546 ; อางอิงจาก Shaughnessy ; Zechmeister; & Zechmeister.  2000: 350 – 367) ได
กลาวถึงขอจํากัดของการทดลองเฉพาะราย  ดังน้ี 
    2.1  การสรุปผลการรักษาทําไดยาก  ถาในระยะเสนฐานมีแนวโนมของ
พฤติกรรมเพ่ิมขึ้นหรือลดลง หรือพฤติกรรมไมมีความคงที่ในกรณีทีพ่ฤติกรรมระยะเสนฐานไม
คงที่ มีแนวทางแกไข  คือ 
     2.1.1  พยายามหาสาเหตุและควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ใหได 
     2.1.2  คอยจนกวาพฤติกรรมคงที่ 
     2.1.3  ทําขอมูลในรูปของคาเฉลี่ย  
    2.2  มี External Validity จํากัด แตอาจใชการรักษาเฉพาะนี้ไปอางอิงคน
อ่ืนได ถามีการออกแบบเปน Multiple Baseline Design หรือ Single Group ของกลุมตัวอยาง 
    2.3  ไมเหมาะสมในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรหลายๆ ตัว 
 สรุปไดวา  การวิจัยแบบ Single Subject Design มีขอดีคือ ไดขอมูลเที่ยงตรงเฉพาะ
กรณี ใชในกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษซ่ึงมีปญหาเฉพาะตวั รูปแบบการวิจัยมีการยืดหยุน 
ขอจํากัดคือ การสรุปผลทําไดยากถาพฤตกิรรมระยะเสนฐานไมคงที่ มี External Validity  จํากดั 
และไมเหมาะสมในการตรวจสอบความสมัพันธระหวางตัวแปรหลายๆ ตัว 
 4.6  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 
  วิลสัน (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล.  2543: 212 – 214 ; อางอิงจาก Wilson. 1995: 
82 ; Alberto ; & Troutman.  1995: 140 – 146, 198) ไดกลาวถึงการวิเคราะหและการนําเสนอ
ขอมูล  ดังน้ี 
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   1.  การศึกษาแบบ Single Subject Design จะไมใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล
เหมือนการทดลองรายกลุม จะวิเคราะหขอมูลในแนวทางเชิงบรรยายโดยใชแผนภูมิเปนหลัก
เรียกวา “Graphical Analysis” หรือ “Visual Inspection” 
   ในการทดลองปรับพฤติกรรมกับนักเรียนกลุมเล็กตามแบบของ Small N 
Design จะมีการใชสถติิในกลุม Non-Parametric ซ่ึงเปนสถิติงายๆ ที่ไมมีความยุงยาก เชน Sign 
Test และ Mann-Whitney U Test เพ่ือทดสอบนัยสําคญัของ Treatment ในระดับกลุม และถา
เสริมดวยการแสดงแผนภูมิขอมูลเฉพาะราย ก็จะทาํใหไดขอมูลครบถวนทั้งระดับกลุมและระดบั
บุคคล 
    2.  การนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิ แผนภูมิที่แสดงพฤติกรรมทั้งชวง 
Baseline และ ชวง Intervention สามารถนําเสนอขอมูลได  ดังน้ี 
     2.1  ทําใหเห็นผลการปรับพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายคน โดยดูวา
มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดแจง (Abrupt Change) หรือไม สังเกตจากเสน Baseline กับ Intervention 
หางกันแบบขัน้บันได 
     2.2  ใหขอมูลเชิงเปรียบเทยีบระหวางบคุคลในกรณทีีท่ดลองกับ
นักเรียน 2 – 3  คน โดย Plot ขอมูลพฤตกิรรมแตละคน โดยแยกเสนกราฟนําเสนอบนแกน
เดียวกัน  ทําใหทราบวา  การปรับพฤติกรรมใชไดผลเพียงใดกับนักเรียนแตละราย 
     2.3  ใหขอมูลภาพรวมของกลุม ในกรณีที่เปนการทดลองกลุมเล็ก
(Small N Design) เชน ทดลองกับนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรมคลายกัน  6 ราย อาจนําเสนอผล
การทดลองดวยแผนภูมิขอมูลทั้งรายกลุมและรายบุคคล ในกรณีทีนํ่าเสนอรายกลุม อาจใชคาเฉลี่ย
ความถี่ของพฤติกรรมของทุกคน 
     2.4  แสดงเสนแนวโนมของพฤติกรรม (Trend Line) การวิเคราะหการ
เปลี่ยนพฤติกรรม (กอน – หลังการรักษา) จะชัดเจนขึ้นถาใชวิธีหาเสนแนวโนมของพฤติกรรมจาก
แผนภูมิขอมูล 
    การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลของ Single Subject Design จะเปน
นําเสนอขอมูลแบบกราฟและการบรรยายลักษณะความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตามกราฟ 
ที่ปรากฏวา  การปรับพฤตกิรรมโดยวิธีการที่ใชไดผลเปนอยางไร 
 สรุป ไดวา  การวิจัยแบบ Single  Subject Design หรือการวิจัยที่มีกลุมตัวอยางนอย 
เปนการวิจัยทีเ่หมาะกับการศึกษาทางจติวิทยาคลินิก การปรับพฤตกิรรมของเด็ก หรือบุคคลากร
ทางดานสาธารณะสุข และการศึกษาพิเศษ  ใชกลุมตัวอยางนอยเน่ืองจากกลุมตัวอยางมีความ
แตกตางกันมาใชการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอโดยกราฟ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวยัจากการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  วิธีดําเนินการทดลอง 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนเด็กออทิสติก ที่มีความบกพรองดานทักษะ
ทางสังคม  เรียนอยูในระดับชั้นบรบิาล 
 กลุมตวัอยาง ที่ใชในการศึกษา คือ  เด็กออทิสติกที่มีความบกพรองดานทักษะทาง
สังคม  เพศชาย 1 คน  อายุ 3 ป 2 เดือน  เรียนอยูระดับชั้นบริบาล  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2549  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตําบลบานดู  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงราย  เลอืกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
  เด็กออทิสติก 1 คนนี้  ไดรับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
เม่ืออายุ 2 ป 7 เดือน  เขารับการบริการทางการแพทยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  
เพ่ือรับการบําบัดฟนฟูในดานภาษา และการปรับพฤติกรรมทุกวันเสาร  ขณะน้ีมีอายุ  3 ป  2 
เดือน  กําลังศกึษาอยูที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  ในระดับชั้นบริบาล  โดย
เรียนรวมกับนักเรียน ปกตเิต็มเวลา  ไมมีครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน มีครูพ่ีเลีย้งคอยใหความ
ชวยเหลือ  ความสามารถปจจุบัน  คือ  
   1.  ดานภาษา การพูดอยูในขั้นการเลนเสยีง  เพ่ือแสดงอารมณพอใจหรือ 
ไมพอใจ พูดตามเหมือนเสียงสะทอน (Immediate Echolalia) ไดเปนบางครั้ง  บอกความ
ตองการโดยการใชทาทาง อาทิ  จับมือผูใหญ หรือชี้น้ิว เพ่ือบอกความตองการ  ยกสิ่งของที่
ตองการมาใหผูอ่ืน นอกจากนี้  เด็กยังอาน – เขียนไมได  
   2.  ดานการชวยเหลือตนเอง  สามารถชวยเหลือตนเองดานการขับถาย  
รับประทานอาหาร  เช็ดน้ํามูก  ลางมือ ไดดวยตนเอง  สวนการสวมใสเสื้อผา  รองเทา ยังตอง
ขอความชวยเหลือจากพี่เลี้ยง   
   3.  ดานการฟงคําสั่ง  ปฏิบัติตามคําสั่งไดดี  เขาใจคําสั่ง  เชน  ปดประตูให
หนอย  น่ังลง  ไปเช็ดน้ํามูก  ไปลางมือ  เปนตน 
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   4.  ดานสังคม ไมเลนรวมกบักลุมเพ่ือน  ในขณะที่เพ่ือนเลนรวมกัน  จะหลบ
ไปน่ัง  เงียบๆ อยูตามมุมหอง  อยูกับพ่ีเลี้ยง หรือนอนกินนม 
 
2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีประกอบดวย 
 1.  แผนการสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  มีเน้ือหาครอบคลุมทักษะ
ทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพ่ือน การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การปฏิบัตติามขอตกลง
ของกลุม ในแตละดานประกอบดวยทักษะยอย  ดังน้ี 
  ดานที่ 1  การเลนรวมกบัเพ่ือน ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมกระตุนทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก จํานวน 10 กิจกรรม 
  ดานที่ 2  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรม
กระตุนทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก จํานวน 10 กิจกรรม 
  ดานที่ 3  การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม ประกอบดวย  แผนการจัดกิจกรรม
กระตุนทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก จํานวน 10 กิจกรรม 
   1.  เครื่องบันทึกภาพวีดิทศัน  
   2.  แบบบันทกึพฤติกรรมแบบชวงเวลา ใชแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
แบบชวงเวลาของการเกิดพฤติกรรม (Interval Recording Method) การสังเกตพฤติกรรมจะใช
เวลา  20 นาที แบงออกเปน 40 ชวง ชวงละ 30 วินาท ีโดยผูทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
พรอมกัน 2 คน  สังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม 3 ดาน  ทําการสังเกตพฤติกรรม 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1  กอนใชแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม (ระยะเสนฐาน)  กําหนด 
เวลา 5 วันๆ ละ 2 ครั้ง ระยะที่ 2 การใชแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
(ระยะการจัดกระทํา) กําหนดเวลาเทากบัจํานวนแผนการจัดกิจกรรม  เพ่ือกระตุนทักษะทาง
สังคมของเด็กออทิสติก แตละดานๆ ละ 5 วันๆ ละ  2 กิจกรรม ระยะที่ 3 หลังการใชแผนการจดั
กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม (ระยะหยุดการจัดกระทํา) กําหนดเวลา  5 วันๆ ละ  
2 ครั้ง 
 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดําเนินการ  ดังน้ี 
  1.  แผนการจัดกิจกรรมกระตุนทักษะทางสังคมจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  
   1.1  ศึกษาเกีย่วกับ ทฤษฎกีารเลน (Play Theory) กิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบ การเลนเกม  
   1.2  เขียนแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม   จํานวน  
30 แผน  โดยศึกษาจากหนงัสือเกมเบ็ดเตล็ด ของ จิรภรณ  ศิริประเสริฐ (2545) หนังสือเทคนิค
การจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรม ของ โรม วงศประเสริฐ (2545) หนังสือรองรํา
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ทําเกม ของ สุภารัตน  วรทอง (2540) หนังสือ เกม ประกอบการสอน ของ อํานาจ เจริญศิลป 
(2535) หนังสือ เลนกับลูก  แปลโดย  คเณศ (2534)  หนังสือ กิจกรรม PQ  เพ่ือพัฒนา CQ  
ในเด็กปฐมวัย ของ วิตินันท สุนา (2548) หนังสือ เกมสนุก ของ จรวยพร  ธรณินทร (2532) 
หนังสือ กิจกรรมสุดสนุก Jamboree แปลโดย มัลลิกา พงศปริตร และ ศรีภูมิ อัครมาส (2546) 
รวมถึงแบบฝกกิจกรรมยอยของเด็กออทิสติกในระดบัปฐมวัย  โดยฝกการใชกลามเนื้อใหญ และ
กลามเนื้อเล็กของเด็ก  กิจกรรมยอยที่ฝก  ไดแก 
    1)   ฝกฟงคําสั่ง ใหรูจักยืน – น่ัง    
    2)  ฝกฟงคําสั่งเรื่องซาย – ขวา  
    3)  ฝกฟงคําสั่งเรื่องหนา-หลัง  
    4)  ฝกฟงคําสั่งเรื่องบน – ลาง  
    5)  ฝกการกลิง้ตัว  
    6)  ขวาง รับ สง บอล 
    7)  ฝกใหเดิน วิ่ง กระโดด ตามจังหวะเคาะ    
    8)  ฝกการทรงตัว 
    9)  ฝกฟงเสียงสัญญาณหยุด จากนกหวีด แทมมารีน  กลอง  เปนตน 
   นํากิจกรรมยอยเหลานี้  มาประยุกตรวมกับกิจกรรมหลัก แลวออกแบบเปน
แผนการกระตุนทักษะทางสังคม โดยใชเวลาฝกในแตละกิจกรรมรวมเวลาประมาณ 20 – 25 นาที 
ทําการฝก  5 วันตอสัปดาห และทกุสัปดาห  ทําการประเมินพฤติกรรม และวิเคราะหกิจกรรม 
ลักษณะของแผนการจัดกิจกรรม  เพ่ือกระตุนการเลนรวมกับเพ่ือน  การมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม  การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม  โดยแผนการกระตุนทักษะทางสังคมจากการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ การเลนเกมมีจุดมุงหมาย  เน้ือหา  สื่อ/อุปกรณ  การประเมินผล  
    1.2.1  กิจกรรมการเลนรวมกับเพ่ือน  ไดแก  เกมตามลาหาสมบัต ิ   
เกมแตงองคทรงเครื่อง  เกมรวมดวยชวยกัน  เกมเอาใบชาคืนมา  เกมบอลจาอยาหลน   
เกมตกปลา เกมโยนโบวลิ่ง  เกมรอสักนิด  เกมรอยลูกปด  เกมระบายสีแสนสนกุ 
    1.2.2  กิจกรรมการมีสวนรวมในการทํากจิกรรม  ไดแก  เกมมือตอมือ  
เกมฟงซิฟง  เกมกาวชิดกาว  เกมน้ําขึ้นน้ําลง  เกมแมวเหมียวแสนซน  เกมระบําลูกโปง   
เกมผึ้งนอย  เกมรถไฟเก็บของ  เกมคูหนูอยูไหน  เกมซาย – ขวาหนาเดิน 
    1.2.3  กิจกรรมการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม  ไดแก  เกมกลิ้งไวกอน  
เกมเดินปู  เกมลูกบอลของฉัน  เกมรองเทาของใคร  เกมสานฝน  เกมลูกกวาดหลากรส   
เกมหอฝน  เกมหาลูกสัตว  เกมสูงสุดสอย  เกมตอแขงตอขา  
   1.3  นําแผนการจัดกิจกรรมกระตุนทักษะทางสังคมจากการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณสอนเด็ก
ออทิสติก และการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบกอบการเลนเกม จํานวน  3 ทาน  เพ่ือ
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ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมในดานความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) 
ตรวจสอบความถูกตอง 
   1.4  ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมตามคําแนะนําของผูตรวจสอบในขอ 1.3  
แลวนําไปทําการทดลองกับกลุมตวัอยางตามตารางการจัดกิจกรรม 
 โครงสรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  มีดังน้ี 
  2.  แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
   2.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัเด็กออทิสติก การมีปฏิสัมพันธทางสังคม ศึกษา
เอกสาร เกี่ยวกับการสังเกตและการบันทกึพฤติกรรม เลือกวิธีการที่เหมาะสมกบัตวัอยางที่ใชใน
การวิจัย  คือ เลือกสังเกตพฤติกรรมเปาหมายโดยการบันทึกวีดิทศัน  ใชในการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมแบบชวงเวลา  (Interval Recording Method) การสังเกตพฤติกรรมจะใชเวลา 20 นาที  
แบงออกเปน  40 ชวง  ชวงละ  30 วินาท ี 
   2.2  จัดทําแบบบันทึกพฤตกิรรมแบบชวงเวลา (Whole-Interval Recording) 
นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมนํามาแกไขปรับปรงุ
ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ   
 การใชแบบบนัทึกพฤติกรรมทางสังคม จากการสังเกตพฤตกิรรม ดําเนินการดังน้ี 
 1.  ใชวิดีทัศนบันทึกพฤติกรรมของเด็กเปนเวลา 10 นาที ที่โรงเรียนของเด็กใน
ชวงเวลาทีเ่ด็กเลนหรือมีกิจกรรมที่ชอบโดยมีผูอ่ืนอยูดวย  
 2.  นําวิดีทศันมาสังเกตพฤติกรรมโดยผูสังเกต 2 คน  
 3.  การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมใชเวลา 20 นาที แบงออกเปน 40 ชวง ชวงละ  
30 วินาที ผูสงัเกตหยุดภาพวิดีทัศน ทุก 30 วินาท ี และทําการสังเกตพฤติกรรมเปาหมาย 
ทุกพฤติกรรมไปพรอมกัน ถามีพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้นใสเครื่องหมาย + ไมมีพฤติกรรม  
เปาหมายใสเครื่องหมาย - บันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรม 
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ตัวอยางการบันทึกพฤติกรรม 
 

แบบบันทึกชวงเวลาของการเกิดพฤติกรรม (ในเวลา 20 นาทีแบงเปน 40 ชวง ชวงละ 30 วินาที) 
วันที่ .................................... ครั้งที่สังเกต ..........................  ชื่อกิจกรรม ............................................................................................... 

ผูสังเกตพฤติกรรม ..................................................................  ผูถูกสังเกต ....................................................................................................... 
เริ่มสังเกตพฤติกรรมเวลา................................ น.  สิ้นสุดเวลา ................................ น. 

พฤติกรรมที่สังเกต  
1.  การเลนรวมกับเพื่อน  

เมื่อเกิดพฤติกรรมเปาหมายใสเครื่องหมาย +  ไมเกดิพฤติกรรมเปาหมายใสเครื่องหมาย  - 
 

นาทีที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความถี่ 
                    

นาทีที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1.1 สามารถ
ผลัดเปลี่ยน 
กันใชสิ่งของ/
อุปกรณการ
เลนใหเพื่อน
ได 
(Take turn) 

ความถี่ 
                    

สรุปผลการสังเกต = ......................ชวงเวลา 
หมายเหตุ.................................................. 
................................................................... 
................................................................... 
ปญหาและอุปสรรค...................................... 
................................................................... 

 

นาทีที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความถี่ 
                    

นาทีที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1.2 สามารถ
เลียนแบบ
จากเพื่อนได 

ความถี่ 
                    

สรุปผลการสังเกต = ......................ชวงเวลา 
หมายเหตุ................................................... 
.................................................................. 
..................................................................
ปญหาและอุปสรรค...................................... 
................................................................... 
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ตัวอยางการบันทึกพฤติกรรม 
 

แบบบันทึกชวงเวลาของการเกิดพฤติกรรม (ในเวลา 20 นาทีแบงเปน 40 ชวง ชวงละ 30 วินาที) 
วันที่ .................................... ครั้งที่สังเกต ..........................  ชื่อกิจกรรม ............................................................................................... 

ผูสังเกตพฤติกรรม ..................................................................  ผูถูกสังเกต ....................................................................................................... 
เริ่มสังเกตพฤติกรรมเวลา................................ น.  สิ้นสุดเวลา ................................ น. 

พฤติกรรมที่สังเกต 
2.  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  

เมื่อเกิดพฤติกรรมเปาหมายใสเครื่องหมาย +  ไมเกิดพฤติกรรมเปาหมายใสเครื่องหมาย  - 
 

นาทีที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความถี่ 
                    

นาทีที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2.1 สามารถ
หยิบ-ยื่น 
สิ่งของ/
อุปกรณให
เพื่อนได ความถี่ 

                    

สรุปผลการสังเกต = ......................ชวงเวลา 
หมายเหตุ.................................................. 
................................................................... 
................................................................... 
ปญหาและอุปสรรค...................................... 
................................................................... 

 

นาทีที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความถี่ 
                    

นาทีที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2.2 สามารถ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
ในความ
รับผิดชอบ
ของตนเองจน
กิจกรรมนั้น
เสร็จเรียบรอย 

ความถี่ 
                    

สรุปผลการสังเกต = ......................ชวงเวลา 
หมายเหตุ................................................... 
.................................................................. 
..................................................................
ปญหาและอุปสรรค...................................... 
................................................................... 
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ตัวอยางการบันทึกพฤติกรรม 
 

แบบบันทึกชวงเวลาของการเกิดพฤติกรรม (ในเวลา 20 นาทีแบงเปน 40 ชวง ชวงละ 30 วินาที) 
วันที่ .................................... ครั้งที่สังเกต ..........................  ชื่อกิจกรรม ............................................................................................... 

ผูสังเกตพฤติกรรม ..................................................................  ผูถูกสังเกต ....................................................................................................... 
เริ่มสังเกตพฤติกรรมเวลา................................ น.  สิ้นสุดเวลา ................................ น. 

พฤติกรรมที่สังเกต  
3.  การปฏิบัติตามขอตกลง  

เมื่อเกิดพฤติกรรมเปาหมายใสเครื่องหมาย +  ไมเกดิพฤติกรรมเปาหมายใสเครื่องหมาย  - 
 

นาทีที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความถี่ 
                    

นาทีที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3.1 สามารถ
รอคอย 
สิ่งของ/
อุปกรณ ตอ
จากเพื่อนได ความถี่ 

                    

สรุปผลการสังเกต = ......................ชวงเวลา 
หมายเหตุ.................................................. 
................................................................... 
................................................................... 
ปญหาและอุปสรรค...................................... 
................................................................... 

 

นาทีที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความถี่ 
                    

นาทีที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3.2 ชวยเก็บ
สิ่งของ /
อุปกรณการ
เลนเมื่อ
สิ้นสุด
กิจกรรม 

ความถี่ 
                    

สรุปผลการสังเกต = ......................ชวงเวลา 
หมายเหตุ.................................................. 
................................................................... 
................................................................... 
ปญหาและอุปสรรค...................................... 
................................................................... 
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แบบแผนการวิจัย 
 เปนการวิจัยแบบ Single Subject Design รูปแบบ A – B – A  แบบสลับกลับ 3 ระยะ  
หลายเสนฐานขามพฤติกรรม (Multiple Baseline Across Behaviors)  
 กราฟแสดงแบบแผนการทดลองแบบ A – B – A  แบบสลับกลับ 3 ระยะหลายเสนฐาน
ขามพฤติกรรม  3 พฤติกรรมของตัวอยางที่ศึกษาในเวลาเดียวกัน 
 
 1.  การเลนรวมกับเพ่ือน 

 
          

                                              

 

   
                                                 

 
 
 2.  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

          
 
          

                                              

 

   
                                                 

 
 
 3.  การปฏิบตัิตามขอตกลงของกลุม 

 
 
          

                                              

 

   
                                                 

 
 

ความถี่ของ        
พฤติกรรม          40 

ระยะที่ 3 
A2 

ระยะที่ 2 
B 

ระยะที่ 1 
A1 

30 20  0                 10 ครั้งที่

ความถี่ของ        
พฤติกรรม          40 

ระยะที่ 3 
A2 

ระยะที่ 2 
B 

ระยะที่ 1 
A1 

30 20  0                 10 ครั้งที่

ความถี่ของ        
พฤติกรรม          40 

ระยะที่ 3 
A2 

ระยะที่ 2 
B 

ระยะที่ 1 
A1 

30 20  0                 10 ครั้งที่
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 ระยะที่ 1  (A1)  หมายถึง  ระยะเสนฐานของพฤติกรรม ยังไมมีการฝกกลุมตัวอยาง 
ที่ศึกษา ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทุกวันเปนเวลา 1 สัปดาหๆละ  5 วันๆ ละ 2 ครั้ง  
รวม 10 ครั้ง 
 ระยะที่ 2  (B)  หมายถึง  ระยะทดลอง ทาํการฝกตัวอยางที่ศึกษาดวยชุดแบบฝก
กิจกรรมกระตุนทักษะทางสังคมดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเกม ทําการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมทุกวันเปนเวลา 3 สัปดาหๆ ละ  5 วนัๆ ละ 2 ครั้ง  รวม 30 ครั้ง 
 ระยะที่ 3  (A2)  หมายถึง  ระยะติดตามผล หยุดทําการฝกตวัอยางที่ศึกษา  ทําการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมทุกวันเปนเวลา 1 สัปดาหๆ ละ 5 วันๆ ละ 2 ครั้ง  รวม 10 ครั้ง 
 
3.  วิธีดําเนนิการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือ 
เรียนเชิญผูเชีย่วชาญ  3 ทาน  ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.  ขออนุญาตผูปกครองเดก็ออทิสติกที่เปนกลุมตวัอยางที่ศึกษาเพือ่ดําเนินการ
ทดลอง 
 3.  ผูวิจัยนําวธิีการสอนจากการใชกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม ไปทดลอง
ใชกับเด็กออทิสติกเพศชาย  1 คน  ที่เปนกลุมตวัอยาง  ตั้งแตวันที่  7 – 25  สิงหาคม 2549 
 4.  เม่ือสิ้นสุดการทดลอง  ผูวิจัยนําผลจากแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทักษะ 
ทางสังคมของเด็กออทิสติกมาวิเคราะหสรุปและรายงานผลการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ี  ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  โดยทําการสังเกต
ทักษะ  ทางสงัคมของเด็กออทิสติกเปนเวลา  1 สัปดาหๆ ละ 5 วันๆ ละ 2 ครั้ง รวมเปนจํานวน 
10 ครั้ง และทาํการสอนในหองเรียนรวม  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  ตั้งแต
วันจันทร ถึงวันศุกร สัปดาหละ 5 วันๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 20 – 25 นาที  ชวงเชาทําการสอนตั้งแต
เวลา 09.00 – 09.30 น. และชวงบายทําการสอนตั้งแตเวลา 15.00 – 15.30 น. แลวหยุด
ดําเนินการสอน และติดตามสังเกตพฤติกรรมเปาหมายตอไปอีกเปนเวลา  1 สัปดาหๆ ละ  
5 วันๆ ละ 2 ครั้ง  รวมเปนจํานวน  10 ครั้ง  โดยแบงเปน 5 ระยะ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
  ระยะที่ 1  ระยะเสนฐาน (A1) สังเกตพฤติกรรมเปาหมายและบันทึกทักษะทาง
สังคม โดยยังไมมีการสอน เริ่มทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทักษะทางสังคม โดยบันทึก
ภาพถายวีดิทศัน  ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2549 ทําการสังเกต 
ในเวลา 9.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น. เปนจํานวน 10 ครั้ง 
  ระยะที่ 2  ระยะทดลอง (B1) ผูวิจัยดําเนินการสอนกิจกรรมการเคลือ่นไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการเลนรวมกบัเพ่ือน เปนเวลา  1 สัปดาห   สัปดาหละ 5 วัน  
วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ  20 – 25 นาที ในเวลา 9.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น. ตั้งแต 



 60

วันที่   7 – 11 สิงหาคม 2549 บันทึกภาพถายวีดิทศัน ขณะทําการสอน  ทําการสังเกต
พฤติกรรมโดยใชเวลา  20 นาที  แบงออก เปน  40 ชวง  ชวงละ 30 วินาท ี
  ระยะที่ 3  ระยะทดลอง (B2) ผูวิจัยดําเนินการสอนกิจกรรมการเคลือ่นไหว
ประกอบ การเลนเกม  ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  เปนเวลา  1 สัปดาห  สัปดาหละ  
5 วัน วันละ 2 ครั้ง  ครั้งละ 20 – 25 นาที ในเวลา 9.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น.  
ตั้งแตวันที่  14 – 18 สิงหาคม 2549  บันทึกภาพถายวีดิทัศนขณะทําการสอน  ทําการสังเกต
พฤติกรรม  โดยใชเวลา 20 นาที  แบงออกเปน 40 ชวง  ชวงละ 30 วินาท ี  
  ระยะที่ 4  ระยะทดลอง (B3) ผูวิจัยดําเนินการสอนกิจกรรมการเคลือ่นไหวประกอบ 
การเลนเกม  ดานการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม เปนเวลา 1 สัปดาห  สัปดาหละ 5 วัน วันละ  
2 ครั้ง  ครั้งละ 20 – 25 นาที ในเวลา 9.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น. ตั้งแตวันที่  
21 – 25 สิงหาคม 2549  บันทึกภาพถายวีดิทัศนขณะทําการสอน  ทําการสังเกตพฤติกรรม  
โดยใชเวลา 20 นาที แบงออกเปน 40 ชวง  ชวงละ 30 วินาท ี  
  ระยะที่ 5  ระยะติดตามผล (Fallow up) ผูวิจัยหยุดดําเนินการสอนจากการใช
กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม และติดตามสงัเกตพฤติกรรมเปาหมายตอไปอีกเปน
เวลา 1 สัปดาห  ตั้งแตวันที ่28 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2549  และบันทึกภาพถายวีดิทัศน  
ทําการสังเกตพฤติกรรมเปาหมายและบนัทึกลงในแบบบันทึกพฤตกิรรม โดยทําการสังเกต 
ในเวลา 9.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น.  เปนจํานวน 10 ครั้ง 
 
ตาราง 1  การดําเนินการทดลอง  ตามขั้นตอนของแผนการสอนกิจกรรมกระตุนทักษะทางสังคม 
 

สัปดาห ครั้งที่ วัน เดือน ป ระยะ/รายการกิจกรรม 
    

 
1 
 

 
1 – 5 

31 กรกฎาคม 49 
ถึง 
4 สิงหาคม 49 

A1 ระยะเสนฐานของพฤตกิรรมยังไมมีการเรียนการสอน
ตัวอยางทีศ่ึกษา ทําการสังเกตและบันทกึพฤติกรรม  
วันจันทร – วันศุกร 

    

   B เร่ิมทําการสอนในกิจกรรมดานการเลนรวมกับเพ่ือน 
 6 7   สิงหาคม 49 เกมตามลาหาสมบัต ิ เกมแตงองคทรงเครื่อง 
 7 8   สิงหาคม 49 เกมรวมดวยชวยกัน เกมเอาใบชาคืนมา 
2 8 9   สิงหาคม 49 เกมบอลจาอยาหลน เกมตกปลา 
 9 10  สิงหาคม 49 เกมโยนโบวลิง่ เกมรอสักนิด 
 10 11  สิงหาคม 49 เกมรอยลูกปด เกมระบายสีแสนสนุก 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

สัปดาห ครั้งที่ วัน เดือน ป ระยะ/รายการกิจกรรม 
    

   ทําการสอนในกิจกรรมดานการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 

 11 14  สิงหาคม 49 เกมมือตอมือ เกมฟงซิฟง 
 12 15  สิงหาคม 49 เกมกาวชิดกาว     เกมน้ําขึ้นน้ําลง 
3 13 16  สิงหาคม 49 เกมแมวเหมียวแสนซน เกมผึ้งนอย 
 14 17  สิงหาคม 49 เกมระบําลูกโปง เกมรถไฟเก็บของ 
 15 18  สิงหาคม 49 เกมคูหนูอยูไหน เกมซาย – ขวา หนาเดิน 

   ทําการสอนในกิจกรรมดานการปฏิบัตติามขอตกลง 
 16 21  สิงหาคม 49 เกมกลิ้งไวกอน เกมเดินปู 
 17 22  สิงหาคม 49 เกมลูกบอลของฉัน เกมรองเทาของใคร 
4 18 23  สิงหาคม 49 เกมสานฝน เกมลูกกวาดหลากรส 
 19 24  สิงหาคม 49 เกมหอฝน เกมหาลูกสัตว 
 20 25  สิงหาคม 49 เกมสูงสุดสอย เกมตอแขงตอขา 
    

 
5 

 
21 – 25 

28  สิงหาคม 49 
ถึง 

1 กันยายน 49 

A2 ระยะติดตามผลของพฤติกรรม ไมมีการเรียน 
การสอน ทําการสังเกตบันทกึพฤติกรรม  
วันจันทร – วันศุกร 

    

 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการบันทกึพฤติกรรมของผูสังเกต มาหาคาความเที่ยงระหวาง 
ผูสังเกต  2 คน โดยใชคาความเที่ยงระหวางผูสังเกต (IOR) สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.  2541: 81) 
ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร  ดังตอไปน้ี  
 

จํานวนความถี่ของพฤติกรรมที่สังเกตไดนอยกวา  

  คาความเทีย่งระหวางผูสงัเกต (IOR) = 
 จํานวนความถี่ของพฤติกรรมที่สังเกตไดมากกวา 

X 100 
 

 1.  กําหนดการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมในเวลา  20 นาที แบงออกเปน 40 ชวง 
ชวงละ 30 วินาที  แลวหาคาความเที่ยงตรงระหวางผูสงัเกต 2 คน โดยใชคา IOR ที่ไดมากกวา 
80 %ขึ้นไป   
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 2.  นําขอมูลจากการบันทึกพฤติกรรมเปนจํานวนชวงเวลาที่มีพฤติกรรมเปาหมาย
เกิดขึ้น  หาคาเฉลี่ยรอยละของจํานวนชวงเวลา แลวนําผลมาแสดงดวยกราฟ  สรุปผลการวิจัย  
โดยการเปรียบเทียบจํานวนครั้งของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแตละระยะของการทดลอง  
  เกณฑการประเมินระดับทักษะทางสังคม  มีดังน้ี 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 80 % ขึน้ไป  มีทักษะทางสงัคมดีมาก 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 70 – 79%  มีทักษะทางสงัคมดี 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 60 – 69 % มีทักษะทางสงัคมปานกลาง 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 50 – 59 %  มีทักษะทางสงัคมนอย 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 49 % ลงมา มีทักษะทางสงัคมนอยมาก 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 คาความถีท่ี่ไดจากการสังเกตและการบนัทึกพฤติกรรม  นํามาหาคาเฉลี่ยรอยละของ
จํานวนความถี่พฤตกิรรมเปาหมาย  3 พฤติกรรม  แสดงผล  3 ระยะ  ไดแก ระยะที่ 1  เสนฐาน
(Base line) ระยะที่ 2 การจัดกระทํา (Treatment) ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล (Follow up) 
ปรากฏ ดังน้ี   
 
ตาราง 2  คาความถี ่และ คาเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเกิดพฤติกรรมทักษะทางสงัคมในการ 
     ทดลอง 3 ระยะดานการเลนรวมกบัเพ่ือน 
 

การผลัดเปลี่ยนกันใช
ส่ิงของอุปกรณ 

การเลียนแบบ 

ระยะที่ 1 ระยะที่2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
การสังเกต 
คร้ังที่ 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ 

คาเฉลีย่ 
ของคะแนน 

ความหมาย
ของคะแนน 

การสังเกต 
คร้ังที่ 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ 

คาเฉลีย่ 
ของคะแนน 

ความหมาย 
ของคะแนน 

            

1 0       นอยมาก 1 0       นอยมาก 
2 0       นอยมาก 2 0       นอยมาก 
3 0       นอยมาก 3 0       นอยมาก 
4 0       นอยมาก 4 0       นอยมาก 
5 0       นอยมาก 5 0       นอยมาก 
6 0       นอยมาก 6 0       นอยมาก 
7 0       นอยมาก 7 0       นอยมาก 
8 0       นอยมาก 8 0       นอยมาก 
9 0       นอยมาก 9 0       นอยมาก 
10 0       นอยมาก 10 0       นอยมาก 

            

N = 10 ΣX = 0   X = 0 นอยมาก N = 10 ΣX = 0   X = 0 นอย 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

การผลัดเปลี่ยนกันใช
ส่ิงของอุปกรณ 

การเลียนแบบ 

ระยะที่ 1 ระยะที่2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
การสังเกต 
คร้ังที่ 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ 

คาเฉลีย่ 
ของคะแนน 

ความหมาย
ของคะแนน 

การสังเกต 
คร้ังที่ 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ 

คาเฉลีย่ 
ของคะแนน 

ความหมาย 
ของคะแนน 

            

11   45.00     นอยมาก 11   50.00     นอยมาก 
12   55.00     นอยมาก 12   57.50     นอย 
13   57.50     นอยมาก 13   60.00     ปานกลาง 
14   57.50     นอยมาก 14   57.50     นอย 
15   60.00     ปานกลาง 15   62.50     ปานกลาง 
16   60.00     ปานกลาง 16   60.00     ปานกลาง 
17   62.50     ปานกลาง 17   67.50     ปานกลาง 
18   70.00     ดี 18   67.50     ปานกลาง 
19   72.50     ดี 19   72.50     ดี 
20   72.50     ดี 20   70.00     ดี 

            

N = 10  ΣX= 612.5  X = 61.25 ปานกลาง N = 10  ΣX = 625  X = 62.5 ปานกลาง 
            

21     70.00   ดี 21     70.00   ดี 
22     72.50   ดี 22     72.50   ดี 
23     72.50   ดี 23     77.50   ดีมาก 
24     80.00   ดีมาก 24     75.00   ดี 
25     75.00   ดี 25     82.50   ดีมาก 
26     82.50   ดีมาก 26     80.00   ดีมาก 
27     80.00   ดีมาก 27     85.00   ดี 
28     77.50   ดี 28     82.50   ดีมาก 
29     82.50   ดีมาก 29     82.50   ดีมาก 
30     80.00   ดีมาก 30     80.00   ดีมาก 

            

N = 10   ΣX = 772.5 X = 77.25 ดี N = 10   ΣX =787.5 X = 78.75 ดี 
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ภาพประกอบ 3  แสดงคาความถี่ และคาเฉลี่ยการเกิดพฤติกรรมทักษะทางสังคมเปาหมาย  
     ดานการเลนรวมกับเพ่ือน ระหวางพฤติกรรม การผลัดเปลี่ยนกนัใชสิ่งของ/อุปกรณ และ  
     การเลียนแบบ 
  
 
 
 
 
 

ดา
นท

ี่ 1ก
าร
เล
นร

วม
กับ

เพ
ื่อน

  
 

เสนฐาน           การจัดกระทํา  หยุดการจัดกระทํา  

 
 
X = 0  

X = 77.25

 
 
X = 0  

X = 61.25 

X = 62.50

X = 78.75
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 จากตาราง 2  พบวา  ทักษะทางสังคมในดานการเลนรวมกับเพ่ือน 
  การผลัดเปลีย่นกันใชสิ่งของ/อุปกรณการเลน 
   ระยะเสนฐาน : มีคาเฉลี่ยเทากับ 0 
   ระยะการจัดกระทํา : มีคาเฉลี่ยเทากบั 61.25 
   ระยะติดตามผล : มีคาเฉลีย่เทากับ 77.25 
  การเลียนแบบ 
   ระยะเสนฐาน : มีคาเฉลี่ยเทากับ 0 
   ระยะการจัดกระทํา : มีคาเฉลี่ยเทากบั 62.5 
   ระยะติดตามผล : มีคาเฉลีย่เทากับ 78.75 
 จากการสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคม  ดานการเลนรวมกับเพ่ือน  พบวา 
  1.  ทักษะการผลัดเปลีย่นกันใชสิ่งของ/อุปกรณ 
   ระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) : นักเรียนไมสามารถนั่งเลนกับเพ่ือนๆ ได 
เพราะไมยอมใหเพ่ือนจับตอง หรือครอบครองสื่อ/อุปกรณ  เม่ือเพ่ือนหยิบอุปกรณใดไป  ก็จะ
แสดงพฤติกรรมแยงของคืน  ผลักเพื่อน  รองไห  กรีดรอง  ปดสื่ออุปกรณใหกระจัดกระจาย 
   ระยะจัดกระทาํ (การทดลอง) และระยะตดิตามผล : เม่ือผานกิจกรรมการเลน  
การหมุนเวียนกันใชสิ่งของ และกิจกรรมอ่ืนๆ ไปแลว  นักเรียนเขาใจ  สามารถนั่งรอใหเพ่ือน 
ทํากิจกรรมจนเสร็จ แลวนําของเลนหรืออุปกรณน้ันๆ มาปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จได 
  2.  ทักษะการเลียนแบบ 
   ระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) : นักเรียนไมสามารถรวมกิจกรรมการเลนที่
ทําทาทางเลยีนแบบจากเพือ่นหรือครูได ทําใหมีพฤติกรรมไมสนใจ เดินหนีจากกิจกรรมที่ปฏิบตัิ
อยู 
   ระยะการจัดกระทํา (การทดลอง) และระยะติดตามผล : นักเรียนแสดงอาการ
สนใจในสิ่งที่เพ่ือนทําอยู  สามารถทําทาทางตามแบบอยางจากเพื่อน หรือครู  ไดมากขึ้น 
สามารถรวมกจิกรรมกับเพ่ือนไดนานขึ้นกวาเดิม  
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ตาราง 3  คาความถี่ และคาเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเกิดพฤติกรรมทักษะทางสังคมในการ 
     ทดลอง  3 ระยะ  ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
 

การหยิบยื่นส่ิงของ/อุปกรณ
ใหเพื่อน 

ทํางานในความรับผิดชอบ
จนสําเร็จ 

ระยะที่ 1 ระยะที่2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
การสังเกต 
คร้ังที่ 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ 

คาเฉลีย่ 
ของคะแนน 

ความหมาย
ของคะแนน 

การสังเกต 
คร้ังที่ 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ 

คาเฉลีย่ 
ของคะแนน 

ความหมาย 
ของคะแนน 

            

1 0       นอยมาก 1 0       นอยมาก 
2 0       นอยมาก 2 0       นอยมาก 
3 0       นอยมาก 3 0       นอยมาก 
4 0       นอยมาก 4 0       นอยมาก 
5 0       นอยมาก 5 0       นอยมาก 
6 0       นอยมาก 6 0       นอยมาก 
7 0       นอยมาก 7 0       นอยมาก 
8 0       นอยมาก 8 0       นอยมาก 
9 0       นอยมาก 9 0       นอยมาก 
10 0       นอยมาก 10 0       นอยมาก 

            

N = 10 ΣX = 0   X  = 0 นอยมาก N = 10 ΣX = 0   X = 0 นอยมาก 
            

11  52.50     นอย 11  50.00     นอย 
12  52.50     นอย 12  50.00     นอย 
13  55.00     นอย 13  52.50     นอย 
14  62.50     ปานกลาง 14  60.00     ปานกลาง 
15  60.00     ปานกลาง 15  62.50     ปานกลาง 
16  65.00     ปานกลาง 16  62.50     ปานกลาง 
17  67.50     ปานกลาง 17  62.50     ปานกลาง 
18  67.50     ปานกลาง 18  67.50     ปานกลาง 
19  72.50     ดี 19  70.00     ดี 
20  72.50     ดี 20  72.50     ดี 

            

N = 10   ΣX= 627.5  X = 62.75 ปานกลาง N = 10  ΣX = 610  X  = 61.0 ปานกลาง 
            

21     70.00   ดี 21     65.00   ปานกลาง 
22     70.00   ดี 22     70.00   ดี 
23     72.50   ดี 23     67.50   ปานกลาง 
24     80.00   ดีมาก 24     72.50   ดี 
25     77.50   ดี 25     72.50   ดี 
26     75.00   ดี 26     77.50   ดี 
27     80.00   ดีมาก 27     80.00   ดีมาก 
28     82.50   ดีมาก 28     82.50   ดีมาก 
29     77.50   ดี 29     77.50   ดี 
30     85.00   ดีมาก 30     85.00   ดีมาก 

            

N = 10   ΣX = 770 X = 77.25 ดี N = 10   ΣX =750 X = 75.0 ดี 
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ภาพประกอบ 4  แสดงคาความถี่ และคาเฉลี่ยการเกิดพฤติกรรมทักษะทางสังคมเปาหมาย  
     ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  ระหวางพฤตกิรรม การหยิบยื่นสิ่งของ/อุปกรณ และ 
     การทํางาน  ในความรับผิดชอบของตนเองจนสําเร็จ 
 
 
 
 
 

ดา
นท

ี่ 2 
กา

รม
ีสว

นร
วม

ใน
กา

รท
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เสนฐาน    การจัดกระทํา  หยุดการจัดกระทํา  

 
X = 0  

X = 77.0

 
 
X = 0  

X = 62.75

X = 61.0

X = 75.0 
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 จากตาราง 3  พบวา  ทักษะทางสังคมในดานการมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม 
  การหยิบยื่นสิ่งของ/อุปกรณใหเพื่อน 
   ระยะเสนฐาน : มีคาเฉลี่ยเทากับ 0 
   ระยะการจัดกระทํา : มีคาเฉลี่ยเทากบั 62.75 
   ระยะติดตามผล : มีคาเฉลีย่เทากับ 77.0 
  ทํางานในความรับผิดชอบของตนเองจนสําเร็จ 
   ระยะเสนฐาน : มีคาเฉลี่ยเทากับ 0 
   ระยะการจัดกระทํา : มีคาเฉลี่ยเทากบั 61.0 
   ระยะติดตามผล : มีคาเฉลีย่เทากับ 75.0 
 จากการสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคม ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม พบวา 
  1.  ทักษะการหยิบยื่นอุปกรณ/สิ่งของใหเพื่อน 
   ระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) : เม่ือใชสื่ออุปกรณรวมกัน นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมเลนสิ่งของนั้นชิ้นเดียว โดยไมผลัดเปลี่ยนกันใชกับเพ่ือน หยิบสิ่งของนั้นไวคนเดียว 
ทําใหเพ่ือนในกลุมไมสามารถทํากิจกรรมใหสําเร็จได 
   ระยะการจัดกระทํา (การทดลอง) และระยะติดตามผล : หลังจากนักเรียน
ไดรับการฝกดานการรอคอย การผลัดเปลี่ยนกันเลนของเลน การเลยีนแบบพฤตกิรรมจากเพื่อน
แลว นักเรียนแสดงพฤติกรรมในการหยิบยื่นสิ่งของ/อุปกรณใหกับเพ่ือนไดดีขึ้น ไมยึดสิ่งของ 
สิ่งใดสิ่งหน่ึงของกลุมไวคนเดียว แตกอนการยื่นสิ่งของใหเพ่ือนบางครั้งยังมีอาการลังเลอยูบาง 
  2.  ทักษะการทํางานในความรับผิดชอบของตนจนสําเร็จ 
   ระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) : นักเรียนไมสามารถทํางานในความ
รับผิดชอบของตนเองจนสําเร็จ เน่ืองจากยังไมเขาใจกติกาการเลนเกม ไมเขาใจการผลัดเปลี่ยน
กันเลน 
   ระยะการจัดกระทํา (การทดลอง) และระยะติดตามผล : หลังจากนักเรียน
ไดรับการฝกดานการรอคอย การผลัดเปลี่ยนกันใชสิ่งของ/อุปกรณ  การหยิบยื่นสิ่งของ/อุปกรณ
ใหเพ่ือน การเลียนแบบ การเก็บสิ่งของเขาที่แลว  ทําใหนักเรียนเขาใจกติกาการเลนเกมมากขึน้ 
ทํางานที่ตนเองไดรับมอบหมายไดดีขึ้น  มีความมั่นใจในการทํากิจกรรม  ควบคมุตนเองในการ
เลนกับกลุมเพ่ือนไดดี 
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ตาราง 4  คาความถี่ และ คาเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเกิดพฤติกรรมทักษะทางสงัคมในการ 
     ทดลอง 3 ระยะดาน การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
 

การรอคอยสิ่งของ/อุปกรณ การชวยเก็บสิ่งของเขาที ่
ระยะที่ 1 ระยะที่2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

การสังเกต 
คร้ังที่ 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ 

คาเฉลีย่ 
ของคะแนน 

ความหมาย
ของคะแนน 

การสังเกต 
คร้ังที่ 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ 

คาเฉลีย่ 
ของคะแนน 

ความหมาย 
ของคะแนน 

            

1 0       นอยมาก 1 0       นอยมาก 
2 0       นอยมาก 2 0       นอยมาก 
3 0       นอยมาก 3 0       นอยมาก 
4 0       นอยมาก 4 0       นอยมาก 
5 0       นอยมาก 5 0       นอยมาก 
6 0       นอยมาก 6 0       นอยมาก 
7 0       นอยมาก 7 0       นอยมาก 
8 0       นอยมาก 8 0       นอยมาก 
9 0       นอยมาก 9 0       นอยมาก 
10 0       นอยมาก 10 0       นอยมาก 

            

N = 10 ΣX = 0   X  = 0 นอยมาก N = 10 ΣX = 0   X = 0 นอยมาก 
            

11   47.50     นอยมาก 11   52.50     นอย 
12   50.00     นอย 12   50.00     นอย 
13   55.00     นอย 13   57.50     นอย 
14   60.00     ปานกลาง 14   60.00     ปานกลาง 
15   57.50     นอย 15   62.50     ปานกลาง 
16   62.50     ปานกลาง 16   60.00     ปานกลาง 
17   65.00     ปานกลาง 17   67.50     ปานกลาง 
18   65.00     ปานกลาง 18   72.50     ปานกลาง 
19   67.50     ปานกลาง 19   70.00     ปานกลาง 
20   70.00     ดี 20   75.00     ปานกลาง 

            

N = 10   
(X = 
600  

�  
EMBE
D 
Equati
on.3  
� � �  
= 60 ปานกลาง N = 10  ΣX= 627.5  X  = 62.75 ปานกลาง 

            

21     70.00   ดี 21     70.00   ดี 
22     75.00   ดี 22     77.50   ดี 
23     72.50   ดี 23     77.50   ดี 
24     80.00   ดีมาก 24     80.00   ดีมาก 
25     77.50   ดี 25     77.50   ดี 
26     75.00   ดี 26     80.00   ดีมาก 
27     80.00   ดีมาก 27     82.50   ดีมาก 
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28     82.50   ดีมาก 28     75.00   ดี 
29     80.00   ดีมาก 29     80.00   ดีมาก 
30     82.50   ดีมาก 30     80.00   ดีมาก 

            

N = 10   ΣX = 775 X = 77.5 ดี N = 10   ΣX =780 X = 78.0 ดี 
            

 
         
  
  
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

         

 
 
ภาพประกอบ 5  แสดงคาความถี่ และคาเฉลี่ยการเกิดพฤติกรรมทักษะทางสังคมเปาหมาย  
     ดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม ระหวางพฤติกรรม การรอคอยสิ่งของ/อุปกรณ และ  
     การชวยเก็บสิ่งของเขาที่ 

ดา
นท

ี่ 3 
กา

รป
ฏิบ

ัติต
าม

ขอ
ตก

ลง
ขอ

งก
ลุม

  

เสนฐาน  การจัดกระทํา  หยุดการจัดกระทํา  

 
X = 0  

X = 77.5

 
X = 0 

X = 60.0

X = 62.75

X = 78.0



 72

 
 
 
 
 
 จากตาราง 4 พบวา  ทักษะทางสังคมในดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
  การรอคอยอุปกรณ/สิ่งของ 
   ระยะเสนฐาน : มีคาเฉลี่ยเทากับ 0 
   ระยะการจัดกระทํา : มีคาเฉลี่ยเทากบั 60.0 
   ระยะติดตามผล  : มีคาเฉลี่ยเทากบั 77.5 
  การเก็บอุปกรณ/สิ่งของเมื่อเสร็จกิจกรรม 
   ระยะเสนฐาน : มีคาเฉลี่ยเทากับ 0  
   ระยะการจัดกระทํา : มีคาเฉลี่ยเทากบั 62.75 
   ระยะติดตามผล : มีคาเฉลีย่เทากับ 78.0 
 จากการสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคม ดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม พบวา 
  1.  ทักษะการรอคอย 
   ระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) : นักเรียนนั่งโดยทํากิจกรรมใดไดประมาณ 
ไมเกิน 1 นาที  แมจะนั่งอยูกับที่มือก็จะไปหยิบ  จับตอง สัมผัส กับเพ่ือนที่น่ังใกลๆ ตวั  สิ่งของ
อุปกรณ  ถาถูกขัดใจก็จะแสดงอาการกรีดรอง ปดสิ่งของที่อยูตรงหนาใหกระจัดกระจาย รองไห 
หรือลุกเดินออกจากที่น่ังไป 
   ระยะการจัดกระทํา (การทดลอง) และระยะติดตามผล : นักเรียนเขาใจ
ความหมายของคําวา “รอ” ในระยะแรกทีไ่ดรับการฝกนักเรียนจะนั่งรอ แตมือยังหยิบจับ สัมผัส 
อุปกรณ ที่อยูใกลเคยีงบาง นักเรียนจําไดไมนานก็จะลืม ครูจะกระตุนเตือนและจัดทานั่ง “รอ” ที่
ฝกไว คือ น่ังแลวเอามือกอดไวที่อก เม่ือผานการฝกแลว นักเรียนสามารถเขาใจคําวา “รอ” ไดดี  
สามารถปฏิบตัิไดอยางถูกตอง 
  ปญหาที่พบ : นักเรียนสามารถนั่งรอได 2-3 นาที แลวก็แสดงพฤติกรรมการหยิบ
จับสิ่งของ หรืออุปกรณ ครูตองเก็บเด็กใหอยูในทาเตรยีมพรอมอยูเปนระยะๆ  
  2.  ทักษะการเก็บอุปกรณ/สิ่งของเมือ่เสร็จกิจกรรม 
   ระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) : เม่ือเลนของเลน หรือใชสื่อ อุปกรณชิ้นใด
เสร็จ นักเรียนจะเดินหนีจากกลุมไป ไมชวยเหลือเพ่ือนและครูในการเก็บอุปกรณ/สิ่งของ  จะเดิน
ไปหาพี่เลี้ยงเพื่อขอดื่มนม  ด่ืมนํ้า กินขนม หรือรองไหใหพ่ีเลี้ยงปูทีน่อนให 
   ระยะการจัดกระทํา(การทดลอง) และระยะติดตามผล : เม่ือการฝกแลว 
นักเรียนสามารถชวยเหลือเพ่ือนและครูในการเก็บอุปกรณ/สิ่งของได แมการเก็บของหรืออุปกรณ
จะไมเรียบรอย หรือเก็บไดในจํานวนนอยชิ้นกวานักเรยีนปกติกต็าม เม่ือเก็บของเสร็จเพ่ือน 
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บางคนจะเขามาบอกวา นักเรียนเกงจัง หรือยื่นของที่เก็บให นักเรียนจะแสดงอาการดีใจ  โดย 
การยิ้ม หัวเราะ และเก็บสิ่งของใสตะกราไวทันท ี
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และเสนอแนะ 

 
 การศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยจากการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดบัปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวยักอนและหลงั 
การสอนโดยใชกิจกรรมเคลือ่นไหวประกอบการเลนเกม 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาคนควาจะทําใหทราบผลการสอนทักษะทางสังคม  โดยใชกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  เพ่ือเปนแนวทางสําหรบัครูผูสอนและผูปกครอง  ในการ
นําไปใชสงเสริมทักษะทางสังคมในการเลน  การทํางานรวมกับผูอ่ืนของเด็กออทิสติกในระดับ
ปฐมวัยตอไป 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการเลนรวมกบัเพ่ือนอยูในระดับดี  
 2.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยูในระดับดี  
 3.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม ดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมอยูในระดบัดี  
 4.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม ดานการเลนรวมกบัเพ่ือนสูงขึ้น 
 5.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสูงขึ้น 
 6.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม ดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมสูงขึ้น 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบ  Single Subject Design A – B – A   
  1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการศกึษา เปนเด็กออทิสติก ที่มีความบกพรองดาน 
ทักษะทางสังคม เรียนอยูในระดับชั้นบรบิาล 
  1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เด็กออทิสติกทีมี่ความบกพรองดานทักษะ
ทางสังคม  เพศชาย  1 คน  อายุ 3 ป  2 เดือน  เรียนอยูระดับชั้นบริบาล  ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2549  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย  ตาํบลบานดู  อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย  เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
   เด็กออทิสติก  1 คนนี้  ไดรับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห  เม่ืออายุ  2 ป  7 เดือน  เขารับการบริการทางการแพทยที่โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห  เพ่ือรับการบําบัดฟนฟูในดานภาษา และการปรับพฤติกรรม 
ทุกวันเสาร  ขณะน้ีมีอายุ  3 ป 2 เดือน  กําลังศึกษาอยูที่โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  ในระดับชั้นปฐมวัย โดยเรียนรวมกับนักเรียนปกติเต็มเวลา  ไมมีครูการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียน  มีครูพ่ีเลี้ยงคอยใหความชวยเหลือ  ความสามารถปจจุบัน คือ  
    1)  ดานภาษา การพูดอยูในขั้นการเลนเสียง เพ่ือแสดงอารมณพอใจ
หรือไมพอใจ พูดตามเหมือนเสียงสะทอน (Immediate Echolalia) ไดเปนบางครั้ง บอกความ
ตองการโดยการใชทาทาง อาทิ  จับมือผูใหญ หรือชี้น้ิว เพ่ือบอกความตองการ  ยกสิ่งของที่
ตองการมาใหผูอ่ืน  นอกจากนี้  เด็กยังอาน – เขียนไมได  
    2)  ดานการชวยเหลือตนเอง  สามารถชวยเหลือตนเองดานการขับถาย  
รับประทานอาหาร  เช็ดน้ํามูก  ลางมือ ไดดวยตนเอง  สวนการสวมใสเสื้อผา  รองเทา ยังตอง
ขอความชวยเหลือจากพี่เลี้ยง   
    3)  ดานการฟงคําสั่ง  ปฏิบัติตามคําสั่งไดดี  เขาใจคําสั่ง  เชน  ปดประตู
ใหหนอย  น่ังลง  ไปเช็ดน้ํามูก  ไปลางมือ  เปนตน 
    4)  ดานสังคม ไมเลนรวมกบักลุมเพ่ือน  ในขณะที่เพ่ือนเลนรวมกัน   
จะหลบไปนั่งเงียบๆ อยูตามมุมหอง  อยูกับพ่ีเลี้ยง หรือนอนกินนม 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีประกอบดวย 
  1.  แผนการสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  
  2.  เครื่องบันทึกภาพวีดิทศัน  
  3.  แบบบันทกึพฤติกรรมแบบชวงเวลา  
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 3.  ข้ันตอนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ี  ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549  โดยทําการสังเกต
ทักษะ  ทางสงัคมของเด็กออทิสติกเปนเวลา 1 สัปดาหๆ ละ 5 วันๆ ละ 2 ครั้ง  รวมเปนจํานวน 
10 ครั้ง และทาํการสอนในหองเรียนรวม  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  ตั้งแต
วันจันทรถึงวนัศุกร  สัปดาหละ 5 วันๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 20 – 25 นาที  ชวงเชาทําการสอนตั้งแต
เวลา 09.00 – 09.30 น.  และชวงบายทําการสอนตั้งแตเวลา 15.00 – 15.30 น. แลวหยุด
ดําเนินการสอน และติดตามสังเกตพฤติกรรมเปาหมายตอไปอีกเปนเวลา 1 สัปดาหๆ ละ  
5 วันๆละ 2 ครั้ง รวมเปนจํานวน 10 ครั้ง  โดยแบงเปน 5 ระยะ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
  ข้ันกอนการวิจัย 
   1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ในการตรวจสอบเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
   2.  ขออนุญาตผูปกครองเดก็ออทิสติกที่เปนกลุมตวัอยางที่ศึกษาเพือ่
ดําเนินการทดลอง 
   3. ผูวิจัยนําวธิีการสอนจากการใชกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม ไป
ทดลองใชกับเด็กออทิสติกเพศชาย  1 คน  ที่เปนกลุมตัวอยาง  ตั้งแตวันที่  7 – 25  สิงหาคม 
2549 
  ข้ันดําเนินการ 
   ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง  ตามขั้นตอนของแผนการสอนกิจกรรมกระตุน
ทักษะทางสังคม ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห  สัปดาหละ 5 วัน ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร 
วันละ 2 ครั้งๆ ละ 20 – 25 นาที  รวม 50 ครั้ง  โดยแบงเปน 3 ระยะ  คือ  A1 , B , A2  โดยมี
รายละเอียด  ดังน้ี 
   ระยะที่ 1  ระยะเสนฐาน  (A1)  สังเกตพฤติกรรมเปาหมายและบันทกึทักษะ
ทางสังคม โดยยังไมมีการสอน เริ่มทําการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมทักษะทางสงัคม โดย
บันทึกภาพถายวีดิทัศนตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2549 ทําการ
สังเกตในเวลา 9.30 – 10.00 น.  และ 15.00 – 15.30 น. เปนจํานวน 10 ครั้ง 
   ระยะที่ 2  ระยะทดลอง  (B1) ผูวิจัยดําเนินการสอนกิจกรรมการเคลือ่นไหว
ประกอบการเลนเกม ดานการเลนรวมกบัเพ่ือน เปนเวลา 1 สัปดาห  สัปดาหละ 5 วัน วันละ  
2 ครั้ง  ครั้งละ 20 – 25 นาที  ในเวลา 9.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น. ตั้งแตวันที่  
7 – 11 สิงหาคม 2549  บันทึกภาพถายวีดิทัศนขณะทําการสอน ทําการสังเกตพฤติกรรมโดยใช
เวลา 20 นาท ี แบงออกเปน  40 ชวง  ชวงละ 30 วินาที 
   ระยะที่ 3  ระยะทดลอง  (B2)  ผูวิจัยดําเนินการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เปนเวลา  1 สัปดาห  สัปดาหละ  
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5 วัน วันละ 2 ครั้ง  ครั้งละ 20 – 25 นาที  ในเวลา 9.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น. 
ตั้งแตวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2549 บันทกึภาพถายวีดิทัศนขณะทําการสอน ทําการสังเกต
พฤติกรรม  โดยใชเวลา  20 นาที  แบงออกเปน  40 ชวง ชวงละ  30 วินาท ี 
   ระยะที่ 4  ระยะทดลอง (B3)  ผูวิจัยดําเนินการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม ดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม เปนเวลา 1 สัปดาห สัปดาหละ 5 วนั 
วันละ 2 ครั้ง  ครั้งละ 20 – 25 นาที ในเวลา 9.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น. ตั้งแต
วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2549 บันทึกภาพถายวีดิทศันขณะทําการสอน ทําการสังเกตพฤติกรรม 
โดยใชเวลา 20 นาที  แบงออกเปน  40 ชวง  ชวงละ  30 วินาท ี 
   ระยะที่ 5  ระยะติดตามผล (Fallow up) ผูวิจัยหยุดดําเนินการสอนจากการใช
กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม และติดตามสงัเกตพฤติกรรมเปาหมายตอไปอีกเปน
เวลา 1 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม  ถึงวันที่ 1 กันยายน 2549 และบันทึกภาพถายวีดิทศัน 
ทําการสังเกตพฤติกรรมเปาหมายและบนัทึกลงในแบบบันทึกพฤตกิรรม โดยทําการสังเกตใน
เวลา 9.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น. เปนจํานวน  10 ครั้ง 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  4.1  กําหนดการสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมในเวลา  20 นาที  แบงออกเปน  
40 ชวง  ชวงละ 30 วินาที  แลวหาคาความเที่ยงตรงระหวางผูสังเกต  2 คน  โดยใชคา IOR  
ที่ไดมากกวา 80 %ขึ้นไป   
  4.2  นําขอมูลจากการบันทกึพฤติกรรมเปนจํานวนชวงเวลาที่มีพฤติกรรม
เปาหมายเกิดขึ้น  หาคาเฉลี่ยรอยละของจํานวนชวงเวลา แลวนําผลมาแสดงดวยกราฟ สรุป
ผลการวิจัยโดยการเปรียบเทียบจํานวนครั้งของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแตละระยะของการทดลอง  
  เกณฑการประเมินระดับทักษะทางสังคมมี  ดังน้ี 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 80 % ขึน้ไป   มีทักษะทางสงัคมดีมาก 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 70 - 79%   มีทักษะทางสงัคมดี 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 60 - 69 %   มีทักษะทางสงัคมปานกลาง 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 50 - 59 %   มีทักษะทางสงัคมนอย 
   นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได 49 % ลงมา  มีทักษะทางสงัคมนอยมาก 
    
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการเลนรวมกบัเพ่ือนอยูในระดับดี  
 2.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยูในระดับดี  
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 3.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมอยูในระดับดี  
 4.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการเลนรวมกบัเพ่ือนสูงขึ้น 
 5.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสูงขึ้น 
 6.  ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม  ดานการปฏิบตัติามขอตกลงของกลุมสูงขึ้น 
  
อภิปรายผล  
 การศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกมพบวา กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกมกระตุนใหเด็กออทิสติกอ
ยากอยูรวมกลุมกับเพ่ือนมากขึ้นผานการใชเกมและสือ่การสอน เด็กเกิดความกระตือรือรนใน
การเขากลุมกบัเพ่ือน  โดยบางครั้งแสดงพฤติกรรมแยงของเลน โวยวายฟองครูดวยการสงเสียง
ดังขัดใจ  และชี้ไปยังเพ่ือนที่กระทําตนเอง หรือแสดงพฤติกรรมผลัดเปลี่ยนสิ่งของกับเพ่ือนๆ  
รูจักการใหและการรับ สงผลใหอารมณของเด็กผอนคลายลง ไมมีการกรีดรองแบบแตกอน 
 เด็กออทิสติกมีทักษะทางสงัคมดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 
และสอดคลองกับขอมูลของสถาบันมูลนิธิเด็ก (2549.ออนไลน) ซ่ึงกลาววา การที่เด็กไดเลนเกม
รวมกลุมกับเพ่ือนและเลนของเลนตางๆ ชวยเปนสื่อนําไปสูการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เด็กก็จะมี
เพ่ือนเพ่ิมขึ้น เปนจุดเริ่มตนของการเสริมสรางพฤติกรรมทางที่ดีสังคมในวัยเด็ก ชวยพัฒนาสิ่งที่
เรียกวา "ทักษะทางสังคม" (Social Skill) ใหเกิดขึ้น  เชน  รูจักวาใครควรไดเลนกอนหลัง รูจัก
การแบงปนและการทํางานรวมกลุม รูจักการเห็นอกเห็นใจคนอื่น เรียนรูการอดกลั้นและใหอภัย 
การรักษาสิทธิของตนเอง และผูอ่ืน และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนตน ในอีกดานหนึ่ง เพ่ือ
เปนการสื่อสารระหวางบุคคลหรือการสื่อสารของกลุม  อาทิ การรูจักขอตกลง กฎกติกามารยาท 
ฉะนั้นการเลนกบัคนอื่นจึงจําเปนอยางมากสําหรับการพัฒนาทักษะทางสังคม ทําใหเติบโตขึ้น
เปนสมาชิกทีอ่ยูรวมกับคนอ่ืนในสังคม สอดคลองกับ ศรียา นิยมธรรม (2548: 130 – 131) ได
กลาววาทักษะทางสังคมจะชวยใหเด็กเขากับผูอ่ืนไดดี  เน่ืองจากทักษะนี้ไมสามารถเกิดขึ้น 
เรียนรู หรือปฏิบัติไดหากเด็กอยูคนเดียวเพียงลําพัง การจะใหเด็กพิเศษมีทักษะทางสังคมที่ดี
น้ัน จําเปนตองอาศัยการอยูรวมกบัเด็กปกติ  ในกระบวนการการสรางทักษะทางสังคมใหกับเด็ก
ออทิสติก น้ัน  ในระยะแรกๆ เปนการฝกกิจกรรมระหวางเด็กออทิสติก กับผูที่เด็กออทิสติก
คุนเคย ระยะตอมาจึงจะเพ่ิมจํานวนนักเรียนคนอื่นๆ เขาสูกิจกรรมการเลนนั้นๆ และในระยะ
สุดทาย  ผูที่คุนเคยกับเด็กออทิสติกถอยออกมาจากกิจกรรม ใหเด็กออทิสติกไดทาํกิจกรรม
รวมกับเด็กคนอ่ืนๆ  โดยลําพัง  ซ่ึงเปนวิธีทีส่อดคลองกับลกัษณะของเด็กออทิสติกที่จะมี 
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การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะตองมีรองรอยของสิ่งเดิมอยูเสมอ (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา.  2541) และ 
การฝกหรือปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก  จะตองเร่ิมจากผูที่เด็กออทิสติกคุนเคยมากอน  
(ผดุง  อารยะวิญู.  2546) รวมถึงกิจกรรมที่จัดใหกับเด็กออทิสติกตองเรียงลําดับจากสิ่งที่งาย
ไปหาสิ่งที่ยากของกิจกรรมเพิ่มขึ้นเปนลําดับ  เพ่ือใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมครั้ง
ตอๆ ไปดวย (สถาบันมูลนิธิเด็ก.  ออนไลน) สอดคลองกับแนวคิดของ พวงแกว  กิจธรรม 
(2543) ซ่ึงกลาววา  ควรเริม่ฝกพฤติกรรมโดยใหเด็กทําเลียนแบบและทําตามแบบ โดยทําซ้ําๆ
ในสถานการณตางๆ กับคนที่หลากหลาย  จนกวาเด็กจะสามารถจํา และทําดวยตนเอง  ทั้งน้ี
ตองจัดใหมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม สถานการณ  คน  อุปกรณ หรือสื่อที่ละนอย เปลี่ยนอยาง
ชาๆ เปลี่ยนทลีะอยาง และเปลี่ยนทีล่ะขั้นตอน  รวมถึง  จัดกิจกรรมใหเด็กฝกทําในลักษณะเปน
ขั้นตอนเรียงลาํดับ จากขั้นตอนที่งาย  สั้น และมีนอยขั้นตอน ไปสูขัน้ตอนที่ยาก ยาวและมี
ขั้นตอนมากขึน้ตามลําดับ เพราะเด็กออทิสติกชอบทํากจิกรรมเรียงตามลําดับซํ้าๆ จนเม่ือเด็ก
พัฒนาพอสมควรแลวจึงฝกตัด  เพ่ิมหรือสลับขั้นตอนได 
 
ขอสังเกตจากการวิจัย  
 จากการศึกษาครั้งน้ีพบวา  ในการสอนเด็กออทิสติก  ในชวงปฐมวัยเด็กจะมีชวง 
ความสนใจสัน้มากการทํากิจกรรมจึงตองปรับใหยืดหยุนกับเด็ก  รวมถึงในระยะเวลาแรกที่ทํา
การปรับตวัเขาหาเด็กนั้น  ตองใชอดทน และใจเย็น  รวมทั้งใชสื่ออุปกรณที่หลากหลาย ซ่ึงเด็ก
ออทิสติกแตละคน มีความแตงตางกันตามระดับความรนุแรงของความผิดปกติ  การเลือกใช
กิจกรรม หรือสื่อในการสรางเสริมทักษะทางสังคม สําหรับเด็กแตละคนนั้น  ผูวิจัยควรศึกษา
กิจกรรมและสือ่ในแตละกิจกรรมใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของเด็กเสียกอน 
รวมถึงสอบถามครู ผูปกครอง หรือผูที่ดูแลเด็กอยางใกลชิดเกี่ยวกับของเลน ขนม หรือสิ่งที่เด็ก
สนใจ จะชวยใหผูวิจัยสามารถกระตุน พัฒนาทักษะทางสังคมใหแกเด็กไดเร็วขึ้น เน่ืองจากผูวิจัย
สามารถนําสิ่งที่เด็กสนใจนีม้าเปนสิ่งเสริมแรง ใหเด็กมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมมากขึ้นดวย  
ซ่ึงสอดคลองกับ พวงแกว  กิจธรรม (2543) วาการเฝาสังเกตพฤตกิรรมของเด็กออทิสติกอยาง
เปนใกลชิด  ทําบันทึกสิ่งทีเ่ขาชอบและไมชอบ  พฤตกิรรมที่ไมเหมาะสม และสิ่งที่จําเปนตอง
แกไขเรงดวนตามลําดับ รวมทั้งสาเหตุซ่ึงมักมีผลกระทบใหเด็กเกิดอารมณแปรปรวน และอ่ืนๆ 
เพ่ือใหรูจักธรรมชาติ  ความคิด  ความรูสึก พฤติกรรม และลักษณะนิสัยของเด็กใหมากที่สุด ซ่ึง
จําเปนตองใชในการวางแผนดําเนินการชวยเหลอืเด็ก  เม่ือรูจักและคุนเคยกับเด็กแลว ควร
สามารถคาดเดาไดลวงหนาวาเด็กจะทําอะไร หรือจะมีปฏิกิริยาตอบอยางไร กอนเด็กแสดง
ปฏิกิริยา เพ่ือจัดการปองกันการเกิดพฤติกรรมที่ไมถกูตอง หรือปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมได
ทันทวงท ี
 เด็กวัยปฐมวยัน้ี ยังสามารถเลนกบัเพ่ือนในกลุม 3 – 4 คน  โดยไมโวยวาย  แตถา
เพ่ือนเพ่ิมมากขึ้นเด็กจะแสดงอาการตอตานกับกลุมเพ่ือนที่เลนดวย  โดยการเดินออกจากกลุม 
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ผลักเพื่อน   ตีครู  เอามิปดหู สายหนาไปมา  แสดงอาการรําคาญ หรือไมพอใจเม่ือเพ่ือน
มากกวาจํานวนที่ตนเองจะรบัไหว  ดังน้ัน  การกิจกรรมเพื่อกระตุนทกัษะทางสังคมของเด็กจึง
ตองยึดเด็กเปนสําคัญวา  สิง่ใดจะเกิดประโยชนกับตัวเด็กมากที่สุด   
 
ขอเสนอแนะทั่วไป   
 จากการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบการเลนเกม พบวา การพัฒนาทักษะทางสังคมใหเด็กออทิสติกใหประสบผลสําเร็จไดดี
ตองคํานึงถึงอายุของเด็ก และความรุนแรงของปญหา รวมถึงทราบลกัษณะนิสัยพ้ืนฐานของเด็ก 
วามีพฤตกิรรมรุนแรงกับเพ่ือนหรือไม  เด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงจะใชระยะเวลานานในการ
ปรับตวัใหเขากับกลุมเพ่ือน ระดับการทํากิจกรรมกลุมที่เหมาะสม คือ 1 – 2 คน เน่ืองจากวา 
เด็กออทิสติกเปนกลุมที่ทนตอเสียงดังมากๆ ไมไดนาน มักแสดงอาการปดหู  สายหนา  เม่ือ
เพ่ือนพูดคุยกันเสียงดัง  กลุมที่กําหนดจึงเปนตวัแปรสําคัญในการเสรมิสรางทักษะทางสังคม
ใหแกเด็กที่ผูวิจัยตองคํานึงถึงเปนสําคัญ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 เด็กออทิสติก  เปนกลุมเด็กที่มีระดับความรุนแรงของอาการแตกตางกันในแตละบคุคล 
แมคํานิยามลักษณะจะจัดวาเปนกลุมบุคคลที่มีปญหาดานพัฒนาการทางสังคม การสื่อความหมาย 
และมีพฤติกรรม  ความสนใจในอิริยาบถที่ซํ้าๆ  แตในเด็กออทิสติกแตละบุคคลยงัมีลักษณะความ
บกพรองของพัฒนาการที่แตกตางกันออกไป และยังตองการงานวิจับเพ่ือชวยเด็กในกลุมน้ีจํานวน
มาก ในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในกลุมเด็กประถมศกึษา จากการสอน 
โดยใชกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
 2.  ควรมีการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก  จากการสอนโดยใชกิจกรรม
กลุม (Group Dynamic) 
 3.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติก ในการเลนเครื่องเลนสนาม 
 4.  ควรขยายระยะเวลาในการทดลองใหนานมากขึ้น  หรือปรับการทดลองเปนแบบ  
A – B – A – B  
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 
ผูชวยศาสตราจารยอรุณี  แกววชิิต  อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  
        คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

      ปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

ผูชวยศาสตราจารยนารี  จิตรักษา  อาจารยประจําภาควิชาจิตวทิยาและการแนะแนว 
        คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

      ปริญญาโท สาขาจิตวทิยาและการแนะแนว 
 

อาจารยอนันต  แกวตาติ๊บ    รองผูอํานวยการสถาบันวจัิยและพัฒนาทองถิ่น 
      มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
      ปริญญาโท สาขาการวัดและประเมินผล 

 
อาจารยสุรินทร  ใจม่ัน    เจาหนาที่เวชสถิติ 5  
        หัวหนางานเวชระเบียนและประกันสุขภาพ 

      โรงพยาบาลแมใจ  อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
        ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 
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ภาคผนวก ข 
 

คาความเทีย่งระหวางผูสังเกต 2 คน 
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ตาราง 5  แสดงคาความเทีย่งระหวางผูสงัเกต 2 คน โดยใชคา (IOR) 
 

พฤติกรรมที่สังเกต 

การผลัดเปลี่ยนกัน 
ใชสิ่งของ/อุปกรณ การเลียนแบบ 

การรอคอย 
สิ่งของ/อุปกรณ 

การชวยเก็บสิ่งของ 
เขาที่ 

การหยิบย่ืนสิ่งของ/ 
อุปกรณใหเพ่ือน 

ทํางานในความ- 
รับผิดชอบจนเสร็จ 

คร้ัง
ที่ 

คน
ที่ 1 

คนที่ 
2 

รอย
ละ 

คน
ที่ 1 

คนที่ 
2 

รอย
ละ 

คน
ที่ 1 

คนที่ 
2 

รอย
ละ 

คน
ที่ 1 

คนที่ 
2 

รอย
ละ 

คน
ที่ 1 

คนที่ 
2 

รอย
ละ 

คน
ที่ 1 

คนที่ 
2 

รอย
ละ 

                   
1  - -   - -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - -   - 
2  -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - -   - 
3  -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - -   - 
4  -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - -   - 
5  -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - -   - 
6  -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - -   - 
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8  -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - -   - 
9  -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - -   - 
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                   
                   

11 45 45 100 50 50 100 52.5 52.5 100 50 50 100 47.5 47.5 100 52.5 52.5 100 
12 55 55 100 57.5 57.5 100 52.5 52.5 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100 
13 57.5 57.5 100 60 60 100 55 55 100 52.5 52.5 100 55 55 100 57.5 57.5 100 
14 57.5 57.5 100 57.5 57.5 100 62.5 62.5 100 60 60 100 60 60 100 60 60 100 
15 60 60 100 62.5 62.5 100 60 60 100 62.5 62.5 100 57.5 57.5 100 62.5 62.5 100 
16 60 60 100 60 60 100 65 65 100 62.5 62.5 100 62.5 62.5 100 60 60 100 
17 62.5 62.5 100 67.5 67.5 100 67.5 67.5 100 62.5 62.5 100 65 65 100 67.5 67.5 100 
18 70 70 100 67.5 67.5 100 67.5 67.5 100 67.5 67.5 100 65 65 100 72.5 72.5 100 
19 72.5 72.5 100 72.5 72.5 100 72.5 72.5 100 70 70 100 67.5 67.5 100 70 70 100 
20 72.5 72.5 100 70 70 100 72.5 72.5 100 72.5 72.5 100 70 70 100 75 75 100 
21 70 70 100 70 70 100 70 70 100 65 65 100 70 70 100 70 70 100 
22 72.5 72.5 100 72.5 72.5 100 70 70 100 70 70 100 75 75 100 77.5 77.5 100 
23 72.5 72.5 100 77.5 77.5 100 72.5 72.5 100 67.5 67.5 100 72.5 72.5 100 77.5 77.5 100 
24 80 80 100 75 75 100 80 80 100 72.5 72.5 100 80 80 100 80 80 100 
25 75 75 100 82.5 82.5 100 77.5 77.5 100 72.5 72.5 100 77.5 77.5 100 77.5 77.5 100 
26 82.5 82.5 100 80 80 100 75 75 100 77.5 77.5 100 75 75 100 80 80 100 
27 80 80 100 85 85 100 80 80 100 80 80 100 80 80 100 82.5 82.5 100 
28 77.5 77.5 100 82.5 82.5 100 82.5 82.5 100 82.5 82.5 100 82.5 82.5 100 75 75 100 
29 82.5 82.5 100 82.5 82.5 100 77.5 77.5 100 77.5 77.5 100 80 80 100 80 80 100 
30 80 80 100 80 80 100 85 85 100 85 85 100 82.5 82.5 100 80 80 100 
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ภาคผนวก ค 
 

แผนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสตกิ 
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แผนการกระตุนทักษะทางสังคมสาํหรับเด็กออทิสติก 
 

 แผนการกระตุนทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 ดานที่ 1  การเลนรวมกบัเพ่ือน 
  ทักษะยอยที่ 1  การผลัดเปลี่ยนกันใชสิ่งของ    จํานวน 10 กิจกรรม 
  ทักษะยอยที่ 2  การเลียนแบบ       จํานวน 10 กิจกรรม 

 
 ดานที่ 2  การทํางานรวมกับผูอ่ืน          
  ทักษะยอยที่ 1  การหยิบ-ยื่นอุปกรณ/สิ่งของใหเพ่ือน  จํานวน 10 กิจกรรม 
  ทักษะยอยที่ 2  การปฏิบัตงิานในความรบัผิดชอบจนเสร็จ จํานวน 10 กิจกรรม 
 
 ดานที่ 3  การปฏิบัตติามขอตกลง 
  ทักษะยอยที่ 1  การรอคอยสิ่งของ/อุปกรณตอจากเพื่อน จํานวน 10 กิจกรรม 

  ทักษะยอยที่ 2  การเก็บอุปกรณ/สิ่งของหลังการทํากิจกรรม จํานวน 10 กิจกรรม 
   

ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
 
 ดานที่ 1  การเลนรวมกบัเพ่ือน 
  ทักษะยอยที่ 1  การผลัดเปลี่ยนกันใชสิ่งของ 
 
 ชื่อกิจกรรม   ตามลาหาสมบัติ    
 
 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
  1.  เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานสังคม 
  2.  ทําความรูจักเพื่อนในกลุม  (การปรับตัว) 
  3.  ฝกการเลนรวมกับเพ่ือน 
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 การดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม  กลุมละ  2 คน 

  2.  ครูนําอุปกรณในการเลนเกมไปวางไวตามจุดที่กําหนด  มีตุกตาอยู 16 ตัว  
วางอยูในวงกลมสีแดง  จุดยืนของนักเรียนคือจุดสี่เหลี่ยมสีเขียว  และตะกราไปวางไว ดังรูป 
 

        ตะกรา              2                1                 1               2           ตะกรา 
 
  3.  ครูอธิบายกฎกติกาการเลนเกมตามลาหาสมบัติ “ใหนักเรียนจับคูกัน  โดย 
เขาแถวตอนลกึยืนหางกันประมาณ 4 กาว ใหนักเรียนคนที่ 1 วิ่งไปหยิบตุกตาที่อยูขางหนา  
แลววิ่งไปสงใหเพ่ือนในแถวของตนเอง  แลวใหเพ่ือนคนที่ 2 นําตุกตาไปใสไวในตะกรา  เม่ือใส
เสร็จใหมายืนที่จุดเดิมเพ่ือรับตุกตาตวัตอไปจากเพื่อน  เม่ือตุกตาที่อยูในกองหมดแลวให
นักเรียนทั้งสองกลุมน่ังลง  จากนั้นครูทําการนับตุกตาของแตละกลุม  กลุมใดมีตุกตามากกวา  
ครูใหสติกเกอรรูปดาวเปนของรางวัล”  
  4.  ครูสาธิตวธิีการเลนเกมตามลาหาสมบัติ  แลวใหนักเรียนปฏิบตัจํิานวน 2 รอบ 
  5.  ครูและนักเรียนชวยกันเก็บอุปกรณ  จากนั้นใหนักเรียนนั่งรวมกันที่เกาอ้ี 
  6.  ครูแจกแบบฝกหัดใหนักเรียนคนละ 1 ชุด  พรอมทั้งอธิบายวธิีการทําแลวให
นักเรียนลงมือปฏิบัต ิ
 
 สื่อการสอน 
  1.  ตุกตา  16  ตัว 
  2.  ตะกรา  2  ใบ 
  3.  กระดาษวงกลมสีแดง 
  4.  กระดาษสี่เหลี่ยมสีเขียว 
  5.  แบบฝกหัด 
 
 การวัดประเมินผล 
  1.  ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  2.  ผลงานจากแบบฝกหัด 
 
   
 



 97

      ตะกรา 

 ดานที่ 1  การเลนรวมกบัเพ่ือน 
  ทักษะยอยที่ 2  การเลียนแบบ 
 
 ชื่อกิจกรรม   บอลจาอยาหลน  
 
 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
  1.  เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานสังคม 
  2.  ทําความรูจักเพื่อนในกลุม  (การปรับตัว) 
  3.  ฝกการเลนรวมกับเพ่ือน 
 
 การดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม  กลุมละ  2 คน 
  2.  ครูนําเชือกยาว 10 ฟุต จํานวน 2 เสน  วางขนานบนพื้น หางกัน  6 ฟุต    
ปลายเชือกดานหนึ่งเปนจุดเริ่มตน  อีกดานติดกระดาษสีแดงเปนจุดเสนชัย    
 
                                                                                                                           
          เสนชัย         จุดเริ่มตน                             
   
                 
                                                                                  
 
 
  3.  ครูอธิบายใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับเกมบอลจาอยาหลน  “ใหนักเรียนจับคูกัน  
แลวใชมือจับมุมผาเช็ดหนาไว  ครูเปดเพลงสนุกๆ  แลวใหเด็กๆ เตนรําจับคูกัน  จากนั้นครูจะ
วางลูกบอลไวที่ผาเช็ดหนาของนักเรียน  แลวใหนักเรยีนประคองลกูโปงไปยังเสนชัยโดยลูกบอล
ตองไมหลุดจากผาเช็ดหนาของนักเรียน  เม่ือถึงเสนชัย  นําลูกโปงไปใสในตะกรา  แลวจับมือ
กันวิ่งมาที่จุดเริ่มตนเพ่ือรับลูกบอล  กลุมใดทําเสร็จกอนใหพูดคําวา  ซูกัส” 
  4.  ครูสาธติวธิีการเลนเกมบอลจาอยาหลน  แลวใหนักเรียนปฏิบตัโิดยแขงกันกัน  
5  รอบ 
  5.  ครูแจกแบบฝกหัดใหนักเรียนคนละ 1 ชุดพรอมทั้งอธิบายวิธีการทําแลวให
นักเรียนลงมือปฏิบัต ิ
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 สื่อการสอน 
  1.  ผาเช็ดหนา  2 ผืน 
  2.  ลูกบอลผา  2 ลูก 
  3.  หมอน    2 ใบ 
  4.  ตุกตา  2 ตัว 
  5.  ตะกรา 
  6.  วิทยุและเทปเพลง 
  7.  แบบฝกหัด 

 
 การวัดประเมินผล 
  1.  ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม 
  2.  ผลงานจากแบบฝกหัด 
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กลองใสของ 

 ดานที่ 2  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
  ทักษะยอยที่ 1  การหยิบ-ยื่นอุปกรณ/สิ่งของใหเพ่ือน  
 
 ชื่อกิจกรรม   ระบําลูกโปง   
 
 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
  1.  เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานสังคม 
  2.  ทําความรูจักเพื่อนในกลุม  (การปรับตัว) 
  3.  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
 
 การดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม  กลุมละ  2 คน 
  2.  ครูนําเชือกยาว 10 ฟุต จํานวน 2 เสน  วางขนานบนพื้น หางกัน  6 ฟุต   
ปลายเชือกดานหนึ่งเปนจุดเริ่มตน  อีกดานติดกระดาษสีแดงเปนจุดเสนชัย    
 
                                                                                                                           
          เสนชัย         จุดเริ่มตน                             
   
                 
                                                                                                  
 
 
  3.  ครูอธิบายใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับเกมระบําลูกโปง “ใหนักเรียนจับคูกัน แลว 
จับมือโดยยืนขนานกับเชือกคนละดาน ครูเปดเพลงสนุกๆ  แลวใหเด็กๆ เตนรําจับคูกัน จากนั้น
ครูจะวางลูกโปงไวที่ระหวางแขนสองขางของนักเรียน   แลวใหนักเรยีนประคองลกูโปงไปยัง 
เสนชัยโดยลูกโปงตองไมหลุดจากแขนของนักเรียน  เม่ือถึงเสนชัย  นําลูกโปงไปใสในกลอง  
แลวจับมือกันวิ่งมาที่จุดเริ่มตนเพ่ือรับลูกบอลผา  หมอน  ตุกตา กลุมใดทําเสร็จกอนใหพูดคําวา  
ซูกัส” 
  4.  ครูสาธติวธิีการเลนเกมระบําลูกโปง แลวใหนักเรียนปฏิบัติโดยแขงกัน 5 รอบ 
  5.  ครูแจกแบบฝกหัดใหนักเรียนคนละ 1 ชุดพรอมทั้งอธิบายวิธีการทําแลวให
นักเรียนลงมือปฏิบัต ิ
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 สื่อการสอน 
  1.  ลูกโปง    4  ลูก 
  2.  ลูกบอลผา  2  ลูก 
  3.  หมอน    2  ใบ 
  4.  ตุกตา  2  ตัว 
  5.  กลองใสของ 
  6.  วิทยุและเทปเพลง 
  7.  แบบฝกหัด 

 
 การวัดประเมินผล 
  1.  ผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
  2.  ผลงานจากแบบฝกหัด 
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 ดานที่ 2  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
  ทักษะยอยที่ 2  การปฏิบัตงิานในความรบัผิดชอบจนเสร็จ  
 
 ชื่อกิจกรรม   รถไฟเก็บของ 
 
 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
  1.  เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานสังคม 
  2.  ทําความรูจักเพื่อนในกลุม  (การปรับตัว) 
  3.  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
 
 การดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูติดรูปสัตวไวที่ผนังจํานวน 5 รูป ตดิรูปหางกันประมาณ 3 กาว หางจากจุด
ที่นักเรียนยืนอยู 10 ฟุต 

 
 
 
 
 
 
 
 

  2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม  แตละกลุม ยืนในกลองสี่เหลี่ยมที่ทําเปนรูป
รถไฟ 
 

 

                                       
 
 

  3.  ครูอธิบายใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับเกมรถไฟเก็บของ “ใหนักเรียนจับคูกันแลว
ยืนบนรถไฟ จากนั้นเดินไปพรอมๆ กัน ไปเก็บรูปลูกสัตวที่ติดไว  เม่ือเก็บไดครบ 5 รูป 
ใหนักเรียนนํารูปสัตวมาใสไวในตะกรา กลุมใดทําเสร็จกอนใหพูดวา ซูกัส” 
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  4.  ครูสาธิตวธิีการเลนเกม  แลวใหนักเรยีนปฏิบตัิกิจกรรมจํานวน 2 รอบ 
  5.  ครูถามนักเรียนแตละกลุมวา ภาพที่นักเรียนไดน้ันมีรูปอะไรบาง 
  6.  ครูแจกแบบฝกหัดใหเด็กๆ คนละ 1 ชุด  พรอมทั้งอธิบายวธิีการทําแลวให
นักเรียนลงมือปฏิบัต ิ
 
 สื่อการสอน 
  1.  รูปสัตว   จํานวน  5  รูป 
  2.  เชือก 
  3.  กลองรถไฟ 
  4.  แบบฝกหัด 
 
 การวัดประเมินผล 
  1.  ผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
  2.  ผลงานจากแบบฝกหัด 
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 ดานที่ 3  การปฏิบัตติามขอตกลง 
  ทักษะยอยที่ 1  การรอคอยสิ่งของ/อุปกรณตอจากเพื่อน  
 
 ชื่อกิจกรรม   หอฝน 
 
 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
  1.  เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานสังคม 
  2.  ทําความรูจักเพื่อนในกลุม (การปรับตัว) 
  3.  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
 
 การดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  กลุมละ 3 คน   
  2.  ครูแจกอุปกรณการเลนเกมใหนักเรียนแตละกลุม ดังน้ี  ผลไม 1 ตะกรา  
กระดาษหนังสือพิมพ  ถาด 
  3.  ครูอธิบายใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับเกมหอฝน “ครูสมมุติใหนักเรียนเปนผูพิทักษ
ผลไม นักเรียนตองชวยกันหอผลไมใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด โดยแตละทีมจะหอผลไมตาง
ชนิดกัน  กลุมนกตองชวยกนัหอเงาะ  กลุมหมูตองชวยกันหอมังคุด  กลุมกระตายตองชวยกัน
หอชมพู  ถาหากหอไมเสร็จตามเวลาที่กาํหนดจะมีแมลงมาหอบผลไมไปจนหมด” 
  4.  ครูสาธิตการเลนเกมใหนักเรียนดู  จากนั้นใหนักเรยีนปฏิบตัิกิจกรรมจํานวน  
2 ครั้ง 
  5.  ครูแจกแบบฝกหัดใหนักเรียนคนละ 1 ชุด พรอมทั้งอธิบายวธิีการทําแลวให
นักเรียนลงมือปฏิบัต ิ
 
 สื่อการสอน 
  1.  ผลไม (เงาะ  มังคุด ชมพู ) 
  2.  หมวกสัญลักษณกระตาย  หมู  นก 
  3.  กระดาษหนังสือพิมพ 
  4.  ถาด 
  5.  แบบฝกหัด 
 
 การวัดประเมินผล 
  1.  ผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
  2.  ผลงานจากแบบฝกหัด 
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 ดานที่ 3  การปฏิบัตติามขอตกลง 
  ทักษะยอยที่ 2  การเก็บอุปกรณ/สิ่งของหลังการทํากิจกรรม 
 
 ชื่อกิจกรรม   ลูกกวาดหลากรส  
 
 
 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
  1.  เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานสังคม 
  2.  ทําความรูจักเพื่อนในกลุม  (การปรับตัว) 
  3.  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
 
 การดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูใชชอลกวาดรูปวงกลม 3 วง  จากน้ันนําสิ่งของที่นํามาปนกันกัน ไปวางไว
ในวงกลมแตละวง  

 
 
 
 
 
 

 
  2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม กลุมละ 3 คน  แจกตะกราใหกลุมละ 1 ใบ  
และแจกหมวกสัญลักษณใหแตละทีม(กระตาย  หมู  นก) 
  3.  ครูอธิบายใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับเกมอันน้ี “ในวงกลมแตละวงมีสิ่งของที่ปนกัน
อยู ใหนักเรียนแตละกลุมเก็บสิ่งของที่ไดรับมอบหมายดังน้ี กลุมกระตายใหเกบ็ลกูกวาดสีเขียว  
กลุมหมูใหเก็บลกูกวาดสีเหลือง  กลุมนกใหเก็บลูกกวาดสีมวง โดยนักเรียนตองแยกลูกกวาดที
ละวง  ไลไปจนครบทั้งสามวง  ทีมใดทํางานเสร็จกอนใหพูดคําวา  ปโป” 
  4.  ครูสาธิตการเลนเกมใหนักเรียนดู  จากนั้นใหนักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมจํานวน  
2 ครั้ง 
  5. ครูแจกแบบฝกหัดใหนักเรียนคนละ 1 ชุด พรอมทั้งอธิบายวธิีการทําแลวให
นักเรียนลงมือปฏิบัต ิ
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 สื่อการสอน 
  1.  ชอลกสี 
  2.  หมวกสัญลักษณกระตาย  นก  หมู 
  3.  ลูกกวาด 
  4.  ตะกรา 
  5.  แบบฝกหัด 
 
 การวัดประเมินผล 
  1.  ผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
  2.  ผลงานจากแบบฝกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล                      นางสาวกัลยาณี  อินตะสิน 
วันเดือนปเกิด       10  เมษายน  2521 
ที่อยูปจจุบัน                   บานเลขที่ 86/2 หมูที่ 6  ตําบลเจดียคํา  อําเภอเชียงคํา  
        จังหวัดพะเยา 56110 
 
สถานที่ทํางานปจจุบัน      ภาควิชาการศกึษานอกระบบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
        อําเภอบางแสน  จังหวัดชลบุรี 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2535     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
        จาก โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม 
        อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา 
 พ.ศ. 2538         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
        จาก โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม 
        อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา 
 พ.ศ. 2542         ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
        จาก สถาบันราชภัฏเชียงราย 
 พ.ศ. 2549         การศึกษามหาบัณฑิต(การศึกษาพิเศษ)  
        จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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